






คำานำา

(นางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล)
ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี

ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 เส้นทาง 20 ปี ยุวทูตความดี ผ่านความเป็นมาและพัฒนาการความเป็นไปท่ีต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรม 

ที่หลากหลาย ผ่านเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจและความประทับใจที่ทรงคุณค่า ผ่านประสบการณ์เรียนรู้จากการก้าวสู่สากล
ของผู้มีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่น�ามารวบรวมจัดแสดงเป็นนิทรรศการในงาน 20 ปี ยุวทูตความดี รวมทั้ง 
ร้อยเรียงเป็นสาระน่ารู้ที่พร้อมจะแบ่งปันและเผยแพร่ โดยจัดท�าเป็นหนังสือบันทึกภาพความทรงจ�า ความภาคภูมิใจ และมิต ิ

ที่ขยายมุมมองโลกกว้าง ให้รอบด้านรอบทิศ 
 หนังสือนิทรรศน์งาน 20 ปี ยุวทูตความดี เปรียบเสมือนบทสรุปผลงานตลอดระยะเวลา 20 ปี ท่ีรวมไว้ในแผ่นภาพ
นิทรรศการท่ีมีสีสันของมูลนิธิยุวทูตความดีและหน่วยงานท่ีสนับสนุนการท�างานของยุวทูตความดี และท่ีรวมไว้ในบทความ 

ท่ีถ่ายทอดเรื่องราวหลากหลายคมคิดจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารโรงเรียนและครูท่ีมากด้วยประสบการณ์จากท่ีเคยเข้าร่วมใน
โครงการและกจิกรรมของมลูนธิฯิ อย่างต่อเนือ่ง ทัง้เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง 9 ไทย 9 ไกล ไทยสู่โลก เยาวชนไทยเยาวชนอาเซียน 
การเดินทางอันแสนวเิศษในยโุรป เส้นทางการทูตเพือ่ประชาชน และภาษาพาทะลุมิติ ทุกเรือ่งราวนบัเป็นสารประโยชน์ถูกเขียน
โดยผู้อยู่ต้นทางแห่งความรู้เหล่านี้ 
 มูลนิธิยุวทูตความดีขอขอบคุณทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ทุกภาคส่วนที่สนับสนุน คณะผู้บริหารโรงเรียนและคณะคร ู
ท่ีร่วมแรงร่วมใจอย่างแข็งขัน น�าพาโครงการและกิจกรรมมาถึงปีท่ี 20 และมีบทบาทในการเผยแพร่ผลการด�าเนินงาน 

ของมูลนิธิฯ อย่างสร้างสรรค์ รวมท้ังมีส่วนร่วมในข้อมูลข่าวสารท่ีปรากฏในส่ือทันสมัยหลากหลายรูปแบบของมูลนิธิฯ  
อย่างต่อเนื่อง



สารบัญ พระราชด�ารัส ถ้อยค�าอันทรงคุณค่าแห่งยุวทูตความดี
พระราชด�ารัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
20 ปี โครงการยุวทูตความดีฯ
 ดอน ปรมัตถ์วินัย

นิทรรศน์เส้นทางแห่งสายสัมพันธ์ 20 ปี ยุวทูตความดี
นิทรรศการ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก
นิทรรศการสมทบจากหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ
ภาพความทรงจ�า งาน 20 ปี ยุวทูตความดี

ต้นทางแห่งเรื่องราว...น�าก้าวสู่สากล 
งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี
 จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล

เศรษฐกิจพอเพียง “9 ไทย” “9 ไกล” “ไทย สู่ โลก”
 ภัทรัตน์ หงษ์ทอง

การเดินทางอันแสนวิเศษในยุโรป 
(A Wonderful Journey in Europe)
 ศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์

เยาวชนไทย...ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน
 อุศณา พีรานนท์ 

ภาษาอังกฤษ พาทะลุมิติ...
 อุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์
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 “ข ้าพเจ ้า รู ้สึกยินดี ที่ ได ้ เห็นโครงการยุวทูตความดี
เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่กระทรวงการต่างประเทศริเร่ิม
ขึ้นเมื่อปี 2542 ก้าวเข้าสู่ ปีที่ 20 ในปีนี้ และยังคงด�าเนินงานต่อไป 
ด้วยปณิธานมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเยาวชนให้มีคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรม ตามแนวพระราชด�าริ
 ขอชื่นชมความมุ ่งมั่นและพร้อมใจกันของกระทรวงการ 
ต่างประเทศ ส�านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจ�าประเทศไทย หน่วยงาน 

ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนโรงเรียน ในการที่จะสร้างยุวชน 

คนรุ่นใหม่ ที่มีคุณสมบัติอันพึงประสงค์ คือ มีความรู้ความสามารถ  
มีทักษะความช�านาญในงานต่าง ๆ มีโลกทัศน์กว้างขวางก้าวทันโลก 
พร ้อมทั้งมี คุณธรรมและจริยธรรมในตน โดยเร่ิมกล ่อมเกลา 

ลักษณะนิสัย ความคิดและทัศนคติต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัวให้เป็นไปใน
ทางที่เหมาะสม ต้ังแต่เยาว์วัยเพ่ือให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเจริญ
เติบโตขึ้นไปเป็นก�าลังของชาติที่แข็งแกร่ง มีสติปัญญา มีจิตส�านึกเรื่อง
หน้าทีต่่อสงัคม จะได้ร่วมกนัสร้างสรรค์สงัคมและประเทศชาติให้เจรญิ
งอกงามพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมีเสถียรภาพ

ในโอกาสที่มูลนิธิยุวทูตความดี ก่อตั้งมาครบ 20 ปี  
ขออวยพรให้มูลนิธิ มีความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้น  

ทั้งขอให้ผู้ร่วมด�าเนินการทุกฝ่ายทุกคน มีความสุขสวัสดี  
ประสบแต่สิ่งอันเป็นสิริมงคล มีก�าลังกาย ก�าลังใจ  

ที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุจุดหมายสูงสุดร่วมกันสืบต่อไป”

นิทรรศน์งาน 20 ปี ยุวทูตความดี 9

พระราชดำารัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี
ในพิธีเปิดงานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี
ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
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20 ปี โครงการยุวทูตความดีฯ
ดอน ปรมัตถ์วินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

 มูลนิธิยุวทูตความดีฯ เร่ิมจากโครงการที่กระทรวง- 
การต่างประเทศจัดต้ังขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2542 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติและ
ทลูเกล้าฯ ถวายเป็นราชสกัการะในวโรกาสทีพ่ระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 72 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
เยาวชนไทยให้เป็นผู้มีพ้ืนฐานที่ดีทั้งคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็น
ปัจจัยเบื้องต้นในการพัฒนาบุคคลให้เป็นคนมีคุณภาพ 
 20 ปีท่ีผ่านมา การด�าเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ  
นับว่าประสบความส�าเรจ็เป็นท่ีน่าพอใจ ดงัจะเห็นได้จากจ�านวนโรงเรยีน
ในเครือข่ายท่ีได้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเน่ือง จากแรกเริ่มจ�านวน 76 แห่ง  
มาเป็น 2,145 แห่ง และได้ปรับตัวเองตามสภาพเป็น 998 โรงเรียน 

ในปัจจุบัน โดยครอบคลุมโรงเรียนในทุกจังหวัดท่ัวทุกภูมิภาคของ
ประเทศไทย รวมท้ังการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานและ
สถาบันต่าง ๆ ท้ังของไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศ 

เพ่ือนบ้านกลุ่ม CLMV ประเทศสมาชิกอาเซียน ไปจนถึงประเทศ 

นอกภูมิภาค เช่น อินเดีย จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี บราซิล ชิลี สะท้อนถึง
ความต่อเน่ืองและความมุง่มัน่ต้ังใจของมลูนิธฯิ ทีจ่ะเสริมสร้างหุน้ส่วน
ของการพัฒนาเยาวชนกับภาคส่วนต่าง ๆ
 มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้ยึดหลักการพัฒนาเยาวชนให้มีทั้ง
ความรู้ ควบคู่ไปกบัการปลกูฝังคุณธรรม จริยธรรม และความมจีติอาสา  

เพ่ือหล่อหลอมให้เยาวชนไทยเป็น “ต้นกล้าแห่งความดี” เพราะ 

เชื่อมั่นว่า การสนับสนุนด้านวิชาการควบคู่ไปกับคุณธรรมจะท�าให้
เยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลังที่เข้มแข็งของชาติอย่างย่ังยืน ที่ผ่านมา  
มูลนิธิยุวทูตความดีฯ จึงได้ด�าเนินการปลูกฝังต้นกล้าแห่งความดี 

ผ่านโครงการเหย้า - เยือนระหว่างโรงเรียนในเครือข่าย การฝึกปฏิบัติ
ในรูปแบบของการเข้าค่ายฝึกอบรมในสถานที่ที่เหมาะสมเอื้อต่อการ
พัฒนาทางสติปัญญาและจิตใจ เช่น “ธรรมะ คือแสงสว่างแห่งปัญญา” 
ที่ศูนย์วิปัสสนาสากล ไร่เชิญตะวัน จังหวัดเชียงราย “รักษ์โลก- 
รักแผ่นดิน” ที่อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จังหวัดเพชรบุร ี
“สามคัคี ฉลาดรู้ เสริมสร้างสนัติสขุ” ทีศู่นย์ประวติัศาสตร์ พลเอกเปรม 
ติณสูลานนท์ ที่ จังหวัดสงขลา “ทรัพย์ในดินกับวิถีเกษตรไทย”  
ณ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
จังหวัดปทุมธานี โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมนับพันคน 

ต่อปี
 นอกเหนือจากการส่งเสริมการเรียนรู้จากการฝึกปฏบิติัจริงแล้ว 
กระทรวงการต่างประเทศมีนโยบายสนับสนุนให้เยาวชนไทยได้เปิด 

โลกทัศน์ในด้านการต่างประเทศผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับ 

เพ่ือนเยาวชนจากสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  
โครงการเปิดโลกทัศน์จึงถือก�าเนิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างมูลนิธ ิ

ยุวทูตความดีฯ กับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทย
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ในต่างประเทศ เพ่ือให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์ และ 

สานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนประสบการณ์เรียนรู้กับนักเรียนระดับประถม
ศึกษาและมธัยมศึกษา โดยทีผ่่านมา มลูนธิยิวุทตูความดีฯ ได้น�านักเรียน
ไปเยี่ยมเยือนและศึกษาเรียนรู้ที่ประเทศต่าง ๆ หลายแห่ง เช่น  
จีน เวียดนาม อินเดีย ฟิลิปปินส์ เมียนมา ญี่ปุ่น คูเวต กัมพูชา มาเลเซีย 
และอินโดนีเซีย ท�าให้ยุวทูตได้รับประสบการณ์ ได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ ๆ 
ช่วยหล่อหลอมให้มีวิสัยทัศน์และมุมมองที่กว้างไกลขึ้น
 ประเทศไทยสามารถพัฒนาก้าวหน้าท่ามกลางกระแส 

โลกาภิวตัน์และความไม่แน่นอนของสถานการณ์การเมอืงและเศรษฐกจิ 

ของโลกได้จนถงึทกุวนัน้ี เพราะเราได้น้อมน�าหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศ ซึง่หลกั
ปรัชญานี้ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศด้วยว่า เป็นแนวทางการ
พัฒนาที่สนับสนุนการบรรลุ เป ้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของ
สหประชาชาติ และน�าไปสู่การเติบโตอย่างสมดุลในทุกมิติ ทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันการส่งเสริม
ให้เยาวชนได้เปิดโลกทัศน์และมีความพร้อมที่จะก้าวสู ่โลกกว้าง  
มคีวามเข้าใจ และสามารถเชือ่มโยงประเด็นระดับโลกเข้ากบับริบทของ
ชุมชนและสังคมของตน ก็เป ็นสิ่งที่มูลนิธิยุวทูตความดีฯ และ 

กระทรวงการต่างประเทศให้ความส�าคัญด้วยเช่นกัน
 นับต้ังแต่ พ.ศ. 2560 มลูนธิยิวุทตูความดีฯ ได้ด�าเนินโครงการ 
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นโครงการระยะยาว ด�าเนินการในรูปแบบ 

ของการจัดค ่ายตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช ่น  
“ค่ายศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อการพัฒนาที่ยั่งยืน” “ค่ายต้นกล้า 
ความดี ก้าวสู ่สากล ตามวิถีพอเพียง” “ค่ายสร้างสรรค์วิชาชีพ  

หล่อเลีย้งชวีติ ด้วยวถิพีอเพียง” โดยได้รับความร่วมมอืจากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริในแต่ละภาคของประเทศ  
ซึ่งโครงการน้ีสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศที่
ประสงค์จะสร้างหุน้ส่วนความร่วมมอื เพือ่ส่งเสรมิการประยกุต์ใช้หลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับ
เยาวชนไทยกับต่างประเทศ โดยมีครูและนักเรียนเข้าร่วมจ�านวน 
1,166 คน จาก 133 โรงเรียนทั่วประเทศ
 การด�าเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ตลอด 20 ป  ี

ที่ผ่านมา ได้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าภารกิจของมูลนิธิฯ  
มคีวามส�าคัญอย่างยิง่ต่อการสร้างอนาคตของชาติ เพราะการสร้างคน
จ�าเป็นต้องอาศัยการให้ความรู้ ควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม จิตส�านึก และความมีจิตอาสา มูลนิธิยุวทูตความดีฯ  
จึงยึดมั่นในปณิธานที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นอนาคตของชาติที่มีทั้ง
ความรู้ความสามารถ มคีณุธรรม มคีวามแขง็แกร่งทัง้ร่างกายและจิตใจ 
เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชนไทยที่จะก้าวขึ้นเป็นก�าลัง
ส�าคัญให้กับประเทศชาติ และเป็นตัวแทนเยาวชนในการเสริมสร้าง 
ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยไปสู่สายตาของชาวโลกต่อไป
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ครบรอบ 20 ปี โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ

   วันที่ 9 เดือน 9 ค.ศ. 1999
  ก�าเนิดเหล่ายุวทูตความดีที่สร้างสรรค์
  ฯพณฯ “ดอน” คิดริเริ่มประเดิมงาน
  ร่วมปณิธานมุ่งมั่นฝ่าฟันมา
   ครั้นแตกหน่อก่อตั้งเมื่อแรกเริ่ม
  ได้ประเดิมสร้างเด็กดีมีคุณค่า
  ผ่านกิจกรรมราชด�าริฯ ต่างคิดมา
  จึงก้าวหน้าต่อเนื่องเนิ่นนานปี
   สองทศวรรษได้ฝึกฝนเยาวชนจนเติบใหญ่
  เป็นก�าลังให้เมืองไทยแสนสุขศรี
  ต้องสร้างตัวผูกหัวใจผูกไมตรี
  สามัคคีร่วมมือกันขยันหมั่นเพียร
   ยังยึดมั่นในชาติศาสน์กษัตริย์
  คุณสมบัติยุวทูตฯ ไม่แปรเปลี่ยน
  จะสืบสานรักษาและต่อยอดเป็นบทเรียน
  หนึ่งอาเซียนต้องเมืองไทยใช่แน่นอน

เกษมนิติ์  ทองสัมฤทธิ์
ข้าราชการบ�านาญ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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นิทรรศน์เส้นทาง
แห่งสายสัมพันธ์

20 ปี ยุวทูตความดี



นิทรรศการ 20 ปี 
ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก





เศรษฐกิจพอเพียง
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 มีพระราชด�ารัส 

ช้ีแนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดกว่า 30 ปี 
เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด�ารงอยู่และการปฏิบัติตนของประชาชนในทุก 

ระดับให้ด�าเนินไป
ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี เหตุผล รวมถึง 
จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดีจากผลกระทบท่ีเกิดจากความเปลี่ยนแปลง 
ทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ ต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวัง มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอน และต้อง 
เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจ คนในชาติทุกระดับให้ส�านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต และให้มคีวามรอบรู้เพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลีย่นแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจาก
โลกภายนอกได้เป็นอย่างดี

ระเบิดจากภายใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9  ทรงมุ่งเน้นเร่ือง การพัฒนาคน ทรงตรัสว่า  
“ต้องระเบิดจากข้างใน” หมายความว่า ต้องสร้างความเข้มแข็งให้คน 

ในชุมชนท่ีเราเข ้าไปพัฒนามีสภาพพร ้อมท่ีจะรับการพัฒนาเสียก ่อน  
แล้วจึงออกมาสู่สังคมภายนอก มิใช่การน�าความเจริญหรือบุคคลจากสังคม
ภายนอกเข้าไปหาชุมชนหมู่บ้านที่ยังไม่พร้อมรับการพัฒนา

พออยู่ พอกิน
การ พัฒนา เ พ่ื อ ให ้พสกนิ ก ร ท้ั งหลายประสบความสุ ขสมบู รณ ์นั้ น  
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ทรงเร่ิมจากการเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมประชาชน 

ทุกภูมิภาคของประเทศไทยด้วยพระองค์เอง จึงทรงเข้าพระราชหฤทัย 

ในสภาพปัญหาอย่างลึกซึ้ง จากนั้นได้พระราชทานความช่วยเหลือ มีชีวิต 

อยู ่ในขั้นพออยู ่พอกิน  แล้วจึงขยับขยายเพ่ิมสมรรถนะก้าวหน้าต่อไป  
ตามแนวพระราชด�าริในพระองค์นั้น “เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผล” ดังพระราชด�ารัส
ความตอนหนึง่ว่า “...ถ้าโครงการดีในไม่ช้า ประชาชนก็ได้ก�าไร จะได้ผล ราษฎร 
จะอยู่ดีกินดีขึ้น จะได้ประโยชน์ไป...”
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ท�างานแบบองค์รวม
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภู มิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ทรงมีวิธีคิดอย่างองค์รวม หรือมองอย่างครบวงจร 

จะทรงมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไขอย่างเชื่อมโยง เช่น “ทฤษฎี
ใหม่” ท่ีพระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทย เป็นแนวทางการประกอบอาชีพ
แนวทางหนึ่งตั้งแต่การถือครองที่ดินโดยเฉลี่ยของคนไทยประมาณ 10 - 15 ไร่ 
การบริหารจัดการท่ีดินและแหล่งน�้า เมือ่มนี�้าในการท�าเกษตรจะส่งผลให้ผลผลติ
ดีขึ้นและมีผลผลิตมากขึ้น เกษตรกรจะต้องรู้จักวิธีจัดการผลผลิตและการตลาด 
ท้ังนี ้รวมถงึการรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแขง็ พร้อมท่ีจะออกสูส่งัคม
ภายนอกได้อย่างครบวงจร



ไม่ติดต�ารา
การพัฒนาตามแนวพระราชด�าริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 มีลักษณะของการ
พัฒนาท่ีอนุ โลมและรอมชอมกับสภาพธรรมชาติ  สิ่ งแวดล ้อมและ 

สภาพของสังคมจิตวิทยาแห่งชุมชน คือ “ไม่ติดต�ารา” ไม่ผูกมัดกับวิชาการ 

และเทคโนโลยีที่ไม่เหมาะสมกับสภาพชีวิตความเป็นอยู่แท้จริงของคนไทย
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ท�าตามล�าดับขั้น
ในการทรงงานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 พระองค์ทรงเร่ิมต้นจากส่ิงท่ีจ�าเป็น 

ของประชาชนท่ีสุดก่อน ได้แก่ สาธารณสุขเมื่อร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็
จะสามารถท�าประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ ได้ จากนั้นจะเป็นเร่ืองสาธารณูปโภค 

ขั้นพ้ืนฐานและส่ิงท่ีจ�าเป็นในการประกอบอาชีพ อาทิ ถนน การจัดการ 
แหล่งน�า้เพ่ือการเกษตรเพ่ือการอุปโภคบริโภคท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชนและ
ไม่ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถงึการให้ความรู้ทางวิชาการและเทคโนโลยี
ท่ีเรียบง่ายเน้นการปรับใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีประชาชนสามารถน�าไป 

ปฏิบัติได้และเกิดประโยชน์สูงสุด

ศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 จะพระราชทานโครงการใดโครงการหนึง่จะทรงศึกษา
ข้อมูลรายละเอียดอย่างเป็นระบบ ท้ังจากข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารแผนท่ี 
สอบถามข้อมลูจากเจ้าหน้าท่ี นักวชิาการ และการเสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเยีย่ม
ราษฎรในพ้ืนท่ีด้วยพระองค์เอง ให้ได้รายละเอียดท่ีถกูต้อง เพือ่ท่ีจะพระราชทาน
ความช่วยเหลือได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว และตรงตามความทุกข์ยากของประชาชน

แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทรงเปี่ยมไปด้วยพระอัจฉริยภาพในการแก้ปัญหา
ทรงมองปัญหาในภาพรวมก่อนเสมอ แต่การแก้ปัญหาของพระองค์จะเร่ิมจาก
จุดเล็ก ๆ คือ การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่คนมักจะมองข้ามดังพระราชด�ารัส
ตอนหนึ่งว่า “...ถ้าปวดหัวก็คิดอะไรไม่ออก เป็นอย่างนั้นต้องแก้ไขการปวดหัว
นี้ก่อน...มันไม่ได้เป็นการแก้อาการจริงแต่ต้องแก้ปวดหัวก่อน เพื่อท่ีจะให ้

อยูใ่นสภาพท่ีคิดได้...แบบนี ้เขาจะท�าแบบรือ้ท้ังหมด ฉนัไม่เหน็ด้วย...อย่างบ้าน
คนอยู่เราบอกบ้านนี้มันผุตรงนั้น ผุตรงนี้ ไม่คุ้มที่จะไปซ่อม...เอาตกลงรื้อบ้านนี้ 
ระเบิดเลย เราจะไปอยู่ที่ไหน ไม่มีที่อยู่...วิธีท�าต้องค่อย ๆ ท�าจะไประเบิดหมด
ไม่ได้...”

ขาดทุนคือก�าไร
หลักการในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร รัชกาลท่ี 9 ที่มีต่อพสกนิกรไทยทรงเน้น “การให้” และ  
“การเสียสละ” เป็นการกระท�ามผีลก�าไรคือความอยูดี่มสีขุของราษฎร สะท้อนให้
เหน็เป็นรปูธรรมชดัเจนได้ ดังพระราชด�ารสัทีพ่ระราชทานแก่ตวัแทนของปวงชน
ชาวไทย ที่ได้เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพร”...มีชาวต่างประเทศมาขอพบเพื่อขอโอวาท
เก่ียวกับการปกครองประเทศว่าจะท�าอย่างไร จึงได้แนะน�าว่าให้ปกครองแบบ
คนจน แบบท่ีไม่ติดต�ารามากเกินไป ท�าอย่างมสีามคัคี มเีมตตากัน ก็จะอยูไ่ด้ตลอด
ให้โอวาทเขาไปว่าขาดทุน เป็นการได้ก�าไรของเรา นกัเศรษฐศาสตร์คงค้านว่าไม่ใช่ 
แต่เราอธิบายได้ว่า ถ้าเราท�าอะไรท่ีเสียนั้น เป็นการได้ทางอ้อมตรงกับงานของ
รัฐบาลโดยตรง เงินของรัฐบาลหรืออีกนัยหนึ่งคือเงินของประชาชน ถ้าอยากให้
ประชาชนอยู่ดี กินดี ก็ต้องลงทุนต้องสร้างโครงสร้าง ซึ่งต้องใช้เงินเป็นร้อยพัน 
หมืน่ล้าน ถ้าท�าไปเป็นรายจ่ายของรัฐบาล แต่ในไม่ช้าประชาชนก็จะได้รับผล อยูดี่ 
กนิดี ราษฎรได้ก�าไรไป ถ้าราษฎรมรีายได้ รฐับาลกเ็กบ็ภาษไีด้สะดวกเพ่ือให้รฐับาล
ท�าโครงการต่อไปเพ่ือความก้าวหน้าของประเทศชาติ ถ้ารู ้จักรัก สามัคคี  
รู้เสียสละ คือ การได้ ประเทศชาติก็จะก้าวหน้า และการท่ีคนอยูดี่มสีขุนัน้เป็นการ
นับที่เป็นมูลค่า เงินไม่ได้...”
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“เยาวชนมีส่วนส�าคัญในการที่จะช่วยให้สังคม เข้มแข็ง มีเสถียรภาพ  
เยาวชนในโครงการยุวทูตความดี ที่ไดรับการปลูกฝังอบรมมาเป็นอยางดีแลว พึงมีความรับผิดชอบทั้งตอตนเองและชุมชน  

ขยันหมั่นเพียรในการศึกษาคนควา และติดตามความเคลื่อนไหวของโลกอยูเสมอ อันจะนํามาซึ่งความรอบรู้ ภูมิปัญญา  
ที่จะชวยพัฒนาชุมชนของตน และศักยภาพที่จะนําพาสังคม ไปสูการแขงขันที่มีความทัดเทียมในวันขางหนา คุณสมบัติดังนี ้

จะท�าให้เยาวชนสามารถเป็นผู้แทนของไทยในการสานสัมพันธ์ และผูกมิตรไมตรีกับเยาวชนนานาประเทศได้อย่างเต็มภาคภูมิ
 

ในโลกแหงการเรียนรูเชนปัจจุบัน การสรางเครือขาย ประสานระหวางโรงเรียนในภูมิภาคของประเทศ 
หรือกับโรงเรียนในประเทศตาง ๆ ในลักษณะการแลกเปลี่ยนเยี่ยมเยือน ที่มุงหวังพัฒนาโลกทัศน ของเยาวชนใหกวางไกล  

จะสามารถเสริมสรางความฉลาดหลักแหลม ความรูเทาทันคน และเทาทันโลก ใหแกเยาวชนไดเป็นอยางดี 

ขอให้ก�าลังใจครู ผู้บริหารโรงเรียน ที่ใส่ใจพัฒนา  
ร่วมสร้างเยาวชนที่มีคุณภาพ ถึงพร้อมด้วยสติปัญญา คุณธรรม และความประพฤติ  

ให้เป็นก�าลังส�าคัญของชาติบ้านเมืองในอนาคต”

พระราชด�ารัสสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
เนื่องในงานครบรอบ 15 ปี ยุวทูตความดี ณ กระทรวงการต่างประเทศ วันศุกร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2557
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สหกรณ์การเกษตรคือใคร ?
      หน่วยงานที่เกษตรกรในชุมชนร่วมกันจัดต้ังขึ้น ตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ ์

มีจุดมุ ่งหมายเพ่ือให้สมาชิกด�าเนินกิจการร่วมกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

แก้ไขความเดือดร้อนในการประกอบอาชีพของสมาชิก และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่
ของสมาชิกให้ดีขึ้น

ท�าไมต้องจัดตั้งสหกรณ์ ?
      ปัญหาที่เกษตรกรต้องเจอเป็นเรื่องยากที่เกษตรกรแต่ละคนจะแก้ปัญหาทุกอย่าง 
ให้ส�าเรจ็ได้ จงึร่วมมอืกนัแก้ปัญหา และการรวมกนัทีด่ทีีส่ดุ คอื การรวมกนัเป็นสหกรณ์
เพราะมีข้อบังคับตามกฎหมายและช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ได้ อาทิ เงินทุน ที่ดินท�ากิน 

ความรู้และเทคโนโลยีในการผลิต ต้นทุนการผลิต การตลาดมีอ�านาจต่อรองกับพ่อค้า
คนกลาง และช่วยกันเป็นหูเป็นตา ดูแลชุมชนให้น่าอยู่ พบเห็นอะไรไม่ชอบมาพากล 

ก็ช่วยกันป้องกัน ก่อนเกิดเหตุร้ายที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนในวงกว้าง
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ศาสดาแห่งศาสนาพุทธ
“การไม่ท�าความชั่วทั้งปวง การท�าความดีให้ถึงพร้อม 
การท�าจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์” 

พระเยซู ศาสดาแห่งศาสนาคริสต์
“ความรักเป็นสิ่งที่มีค่า ยิ่งกว่าเงินทองและทรัพย์สมบัติใด ๆ
 ในโลก จงรักพระเจ้า รักครอบครัว รักเพื่อนบ้าน และรักเพื่อนมนุษย์  
แล้วจะได้รับความรักจากโลกนี้ เป็นสิ่งตอบแทน”  

นบี มูฮัมหมัด ศาสดาแห่งศาสนาอิสลาม
“โอ้ มนุษย์เอ๋ย พวกเจ้าจงศึกษาหาวชิาความรู ้เพราะแน่แท้วชิาความรูน้ั้น 
จะได้มาด้วยการร�่าเรียนศึกษา และความเข้าใจในวิชาความรู้น้ันจะได้มา
ด้วยการเรียนรู้เท่านั้น”

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร
“ท�าดีไม่ได้ดีไม่มอียูใ่นความจริง มอียูแ่ต่ในความเข้าใจผดิ ของคนทัง้หลาย
เท่านั้น ท�าดีแล้ว ต้องได้ดีแน่นอน ที่มีเหตุการณ์ต่าง ๆ นานาปรากฏขึ้น 
เหมือนท�าดีไม่ได้ดีน้ัน เป็นเพียงปรากฏการณ์ของความสลับซับซ้อนแห่ง
การให้ผลของกรรมเท่าน้ัน เพราะกรรมน้ันไม่ได้ให้ผลทนัตาทนัใจเสมอไป”

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อัมพร อมฺพโร) 
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
สมเด็จพระสังฆราช ล�าดับที่ 20
“เด็กดี คือ เด็กที่ยึดมั่นอยู่กับความดี ความจริง และความงาม  
ธรรมะที่ท�าให้งาม คือ ขันติ โสรัจจะ รวมถึงเรื่องธรรมจริยา  
ซึ่งทั้งหมดนี้ ควรปลูกฝังให้แก่เด็ก ผู้บริหาร ครูและอาจารย์
ก็ต้องท�าเป็นตัวอย่าง”

พระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต
“ ค น เ ร า จ ะ สุ ข ห รื อ ทุ ก ข ์ อ ยู ่ ที่ มุ ม ม อ ง เ ป ็ น ส� า คั ญ  มุ ม ม อ ง  
(รวมทั้งความคาดหวัง) เป็นตัวส�าคัญที่บ่งชี้หรือตีค่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้น 
กับเรานั้น ดีหรือร้ายเบาหรือหนัก น้อยหรือมาก”

เยาวชนเจาของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ป 2014
ที่รณรงคใหเด็กผูหญิงมุสลิมไดเขาถึงการศึกษา

“หยิบหนังสือและปากกาของพวกเราขึ้นมา
นี่คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด

เด็กหนึ่งคน ครูหนึ่งคน หนังสือหนึ่งเลม
และปากกาหนึ่งดาม รวมทั้งการใหการศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได...”

มูลนิธิยุวทูตความดี70



นักเขียนผูรายมนคสะกดคนทั้งโลกดวย Harry Potter

“....เราไมตองการมนตวิเศษในการเปลี่ยนแปลงโลก
แตเราทุกคนมีพลังพิเศษในตัวเองอยูแลว

พลังที่จะจินตนาการถึงโลกใบใหมที่ดีกวา....”

เยาวชนเจาของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ ป 2014
ที่รณรงคใหเด็กผูหญิงมุสลิมไดเขาถึงการศึกษา

“หยิบหนังสือและปากกาของพวกเราขึ้นมา
นี่คืออาวุธที่ทรงพลังที่สุด

เด็กหนึ่งคน ครูหนึ่งคน หนังสือหนึ่งเลม
และปากกาหนึ่งดาม รวมทั้งการใหการศึกษา

สามารถเปลี่ยนแปลงโลกได...”
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นิทรรศการสมทบ 

จากหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ
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ภาพความทรงจ�า  
งาน 20 ปี ยุวทูตความดี
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ยุว   คือเด็กไทยวัยประถม
    ทูต  นิยมนำาความดีช่วยประสาน
        ความ   รู้คู่คุณธรรมคือสายธาร
               ดี        ด้วยการกอปรกิจมีจิตงาม

เกษมนิติ์  ทองสัมฤทธิ์
ข้าราชการบ�านาญ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี  
 มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จ�านวน 285  คน จาก 128 โรงเรียน 

ซึ่งเป็นตัวแทนของโรงเรียนน�าร่อง โรงเรียนขยายผล รุ่นที่ 1 – 2 จ�านวน 675 คน จาก 77 จังหวัด ทั่วประเทศ                        
คณะทูตานุทูต  ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรเอกชน จ�านวน 200 คน 

รวมจ�านวนผู้เข้าร่วมงาน 875 คน





ต้นทางแห่งเรื่องราว... 
น�าก้าวสู่สากล
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ในโอกาสที่ “โครงการยุวทูตความดี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” 
ที่กระทรวงการต่างประเทศ ริเริ่มเมื่อปี 2542 เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะในวโรกาสพระชนมายุ 72 พรรษา 

ที่มุ่งพัฒนาเยาวชนให้เป็นผู้มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม 
ตามแนวพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

เพื่อให้เป็นอนาคตที่เข้มแข็งของสังคม และประเทศชาติ  

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงรับมูลนิธิฯ ไว้ในพระราชูปถัมภ์ โดยด�ารงสถานะเป็น 

        มูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

 ในการด�าเนินโครงการและกิจกรรมที่ผ่านมาถึง 20 ปี  มูลนิธิยุวทูตความดีได้จัดงานครบรอบ 2 ครั้ง  
งานครบรอบ 15 ปี “เส้นทางสร้างคนดี 15 ปี ยุวทูตฯ ไทย” ในปี 2557

                             งานครบรอบ 20 ปี “20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก” ในปี 2562
นับเป็นวาระพิเศษในการจัดงานร�าลึกถึงและร่วมภาคภูมิใจในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ด�าเนินมา

งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี 
จันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล
ผู้อ�านวยการมูลนิธิยุวทูตความดี
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 งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ภายใต้ชื่อ “20 ปี ยุวทูต 
ความดี ก้าวไกล ทันโลก” เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
ที่กระทรวงการต่างประเทศ น�าเสนอผลงานในการปลูกฝังจิตส�านึก  
ฝึกจิตอาสา และการพัฒนาโลกทัศน์ ให้เยาวชนยุวทูตฯ เป็นต้นกล้า
ความดี ตามวิถีพอเพียง โดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
องค์อุปถัมภ์มูลนิธิยุวทูตความดีฯ เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิด
งาน โดยมีโรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ จากทั่วประเทศมาร่วม 
รับเสด็จฯ และร่วมภาคภูมิใจในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา 
รวมทั้งตระหนักถึงบทบาทของกระทรวงการต่างประเทศในการ 
ร่วมสร้างพลังแห่งการให้ สร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

พิธีเปิดงานและการเฝ้ารับเสด็จฯ
 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ  สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงาน 
ครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความดี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  
เวลา 08.51 น. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
กรรมการบริหารมลูนิธยิวุทตูความดี ผูอ้�านวยการมลูนิธฯิ และตัวแทน
ยุวทูตความความดี รับเสด็จฯ
 นายดอน ประมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่าง
ประเทศและประธานโครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ  
ถวายรายงานพัฒนาการการด�าเนินงานของมูลนิธิยุวทูตความดีฯ  
ที่ด�าเนินมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีที่ 20 รวมทั้งเด็กหญิงธนภร เล่นวารี 
และเด็กชายภูริต จิตปัญญา ผู ้แทนยุวทูตความดี ถวายรายงาน 
ความภาคภูมิใจในการเป็นยุวทูตความดี
 

จากน้ัน คณะยุวทูตความดี จ�านวน 156 คน จาก 116 โรงเรียน  
ใน 68 จังหวัด ที่เข้าร่วมโครงการต้นกล้าความดี ตามวิถีพอเพียง และ
ได้รับคัดเลือกไปพัฒนาโลกทัศน์ใน 6 ประเทศ คือ ราชอาณาจักร
กัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐฟิลปิปินส์ และสาธารณรัฐอนิเดีย ได้ร่วมกล่าว
ปณิธานยุวทูตความดีและแสดงการขับร้องเพลงภาษาไทย เวียดนาม 
กัมพูชา เมียนมา ลาว อินเดีย จีน และฟิลิปปินส์
 ในการน้ี สมเด็จพระกนิษฐาธริาชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรตัน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่คณะ
บคุคล สถานเอกอคัรราชทตูประจ�าประเทศไทย ผูท้รงคุณวฒุ ิผูอ้ปุถมัภ์  
หัวหน้าส่วนราชการ ที่ประกอบคุณความดีแก่มูลนิธิยุวทูตความดีฯ  
รวมทั้งกลุ่มโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี รวมจ�านวน 28 คน  
(รายชื่อปรากฏดังแนบ)
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กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ

นายดอน ปรมัตถ์วินัย  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดีฯ

นายกิตติ วะสีนนท์  
สมาชิกวุฒิสภา  
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นายอภิชาติ ชินวรรโณ
อดีตปลัดกระทรวงและกรรมการบริหารมูลนิธิฯ

นายชัยสิริ อนะมาน
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

นายภาสกร ศิริยะพันธุ์ 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
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H.E. Mrs. Ana Lucy Gentil Cabral Petersen 
เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 

H.E. Mr. Christian Rehren Argetto 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐชิลี 

H.E. Mr. Lyu Jain
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน

นายอ�านาจ วิชยานุวัติ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ

นายดนุชา สินธวานนท์
เลขาธิการส�านักงานคณะกรรมการพิเศษ 

เพื่อประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ (ส�านักงาน กปร.)

กลุ่มผู้อุปถัมภ์ และหน่วยงาน
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นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์
อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

นายดุสิต เมนะพันธุ์
อธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและ 

แอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ

นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์
อธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ

นายนิธิ ภัทรโชค
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จ�ากัด (มหาชน) 

นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย
ผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

นางปิยดา จรพยุหะ
บริษัท ปตท. จ�ากัด (มหาชน)
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กลุ่มผู้บริหารโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี

นางจินดา สรรประสิทธิ์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ 

กรุงเทพมหานคร

นางจ�าเริญ สีมารัตน์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนพระต�าหนักสวนกุหลาบ  

มหามงคล จังหวัดนครปฐม  

นางอ�าไพ เหลืองอรุณโรจน์
รักษาการผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดดอนทอง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา  

นายกัมพล ผลพฤกษา
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสฤษดิเดช  

จังหวัดจันทบุรี 

นายสมชาย เสมากูล
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ  

(อุทิศพิทยาคาร) จังหวัดอุทัยธานี 
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นายอัครเดช ยมภักดี
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงของ 

จังหวัดเชียงราย  

นางพันธ์ทิวา จางคพิเชียร
ผู้อ�านวยการโรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์

จังหวัดปทุมธานี

นางปราณี ทัยคุปต์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี

จังหวัดราชบุรี 

นายปรีชา จิรพันธ์พงศกร
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลนครพนม

จังหวัดนครพนม

นายอภิชาต แก่นน้อย
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านท่ามะกา

จังหวัดกาญจนบุรี

นายสมชาย อรุณโรจน์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนบ้านในเหมือง

จังหวัดชุมพร
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สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   
ทรงมีพระราชด�ารัสแก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ และทรงวาดภาพการ์ตูนฝีพระหัตถ์  

“ช้างออมสิน หยอดเหรียญออมความดี” พระราชทานแก่มูลนิธิยุวทูตความดีฯ  
และเสด็จฯ ทอดพระเนตรนิทรรศการ 20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก  

ประกอบด้วย ความเป็นมาในการด�าเนินโครงการ/กิจกรรม ตั้งแต่ปี 2542 – ปัจจุบัน  
โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและต้นกล้าความดี 

ในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี  โครงการค่ายอบรม โครงการเหย้า – เยือน เพื่อพลังแผ่นดิน   
โครงการพัฒนาโลกทัศน์ และโครงการผู้อุปถัมภ์
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 ในโอกาสนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชานุญาต  
ให้ฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับคณะผู ้บริหารมูลนิธิยุวทูตความดี  
ผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และ
นกัเรยีนยวุทตูความด ีทัง้นี ้ได้ทรงมพีระปฏสินัถารกบั นาง Ana Lucy 
Gentil Cabral Petersen เอกอัครราชทูตบราซิล นาย Christian 
Rehren Argetto เอกอัครราชทูตชิลี และนาง Mary Jo A.  
Bernardo-Aragon เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็น 
คณะทูตที่ ร ่ วม โครงการและกิ จกรรมของมูล นิธิ ฯ  และได ้ 
มาต้ังนิทรรศการเกีย่วกบัประเทศของตนภายในงาน รวมทัง้ ทรงมพีระ
ปฏิสันถารกับศิษย์เก่ายุวทูตความดี ก่อนเสด็จพระราชด�าเนิน 
ไปทอดพระเนตรนิทรรศการสมทบฯ ภายในวิเทศสโมสร ส่วน 3 และ
บริเวณลานน�้าพุ จากนั้นเสด็จพระราชด�าเนินกลับ เมื่อเวลา 11.45 น.
 งานครบรอบ 20 ปี ยุวทูตความด ี ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2562 มีคณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน จาก 128 โรงเรียน 
จ�านวนทั้งสิ้น 675 คน จาก 77 จังหวัด ทั่วประเทศ คณะทูตานุทูต 
ผูท้รงคุณวฒุ ิหวัหน้าส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องและองค์กรเอกชน จ�านวน 
200 คน รวมมีผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ จ�านวน 875 คน

บทสรุป
 - การที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน 
ราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ มาเป็นองค์ประธานในงาน 
คร้ังน้ี นับว่าเป็นสริิมงคลและขวญัก�าลงัใจให้แก่คณะผูบ้ริหาร ครู และ
นักเรียนโรงเรียนในเครือข่ายมลูนิธยิวุทตูความดีทีมุ่ง่มัน่ร่วมแรงร่วมใจ
สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นคนดี มีคุณภาพ ให้เป็นก�าลงัส�าคัญของชาติ
บ้านเมืองในอนาคต พระราชด�ารัสที่พระราชทานให้กับคณะฯ  

ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562  มูลนิธิฯ และคณะยุวทูตความดีที่เข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาทรับเสด็จฯ จะน้อมน�าไปใช้เป็นแนวทางในการ 
ด�าเนินชีวิตและปรับใช้ในชีวิตประจ�าวันให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และประเทศชาติต่อไป
 - งานครอบรอบ 20 ปี ยวุทตูความดี นับเป็นโอกาสให้นักเรยีน 
คณะครู และผู้บริหารโรงเรียน ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
ความรู้การด�าเนินโครงการและกิจกรรมภายใต้กรอบของมูลนิธิยุวทูต 
ความดีฯ ประสบการณ์ที่ได้ร่วมพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศกับ 
มูลนิธิฯ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการสร้างยุวทูตความดีให้เป็นคนดี
ของสังคมและสร้างความรู้รักสามัคคีระหว่างกันด้วย
 - ความส�าเร็จของงานน้ีเป็นผลมาจากความร่วมมือและ 
การสนับสนุนของหน่วยงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ 
และมติรภาคีของมลูนิธฯิ เช่น ส�านักงาน กปร. และสถานเอกอคัรราชทตู
ต่างประเทศประจ�าประเทศไทย รวมทั้งความสนับสนุนจากโรงเรียน 
เครือข่ายฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนยุวทูตฯ ร่วมกัน
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เศรษฐกิจพอเพียง “9 ไทย” “9 ไกล” 
“ไทย สู่ โลก”
ภัทรัตน์ หงษ์ทอง
อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : “9 ไทย”
 หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือ Sufficiency  
Economy Philosophy (SEP) เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
พระราชทานให้แก่ประชาชนคนไทยเพ่ือเป็น “หลักคดิ” ในการใช้ชวีติ
และเป็น “แนวทาง” ในการพัฒนาประเทศมากว่า 40 ปี ผ่านการ
ทดลอง ปฏิบัติ และประยุกต์ใช้มาต้ังแต่ก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจใน 
ปี 2540 จนเหน็ผลเป็นทีป่ระจักษ์และยอมรับอย่างกว้างขวาง (9 ไทย)

“…เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนฐานรากของชีวิต  
รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน เปรียบเสมือนเสาเข็ม 

ที่ถูกตอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้นั่นเอง  
สิ่งก่อสร้างจะมั่นคงได้ก็อยู่ที่เสาเข็ม…”

พระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล  
คัดลอกจากวารสารชัยพัฒนา ประจ�าเดือนสิงหาคม 2542

 ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล 
และการมภีมิูคุม้กันในตัวทีดี่ ซึง่ช่วยให้สามารถวางแผน รบัมือ ลดทอน 
แก้ไข และพลิกแพลงผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลง  
ทัง้จากภายนอกและภายใน ก่อให้เกดิประโยชน์ทีย่ัง่ยนืทัง้ต่อผูน้�าไปใช้ 
สังคมโดยรอบ และประเทศโดยรวม ซึ่งแน่นอนต้องต้ังอยู่บนพื้นฐาน
ของความรอบรู้และรู้จริง อีกทั้งการมีจิตส�านึกในคุณธรรม เพราะการ
พัฒนาโดยไม่เอื้อเฟื ้อแบ่งปัน ไม่สามารถน�ามาซึ่งประโยชน์และ 
ความสุขที่ยั่งยืนของใครเลย ไม่ว่าจะในระดับใด
 การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ให้เกิดประโยชน์ สามารถเร่ิมจากเร่ืองง่าย ๆ ใกล้ตัวที่ทุกคนท�าได้ 
ในชวีติประจ�าวนั เช่น การจดรายรับ รายจ่าย เพือ่ดูว่าเรามีเงินเท่าไหร่ 
แต่ละเดือนใช้จ่ายอะไรบ้าง เท่าไหร่ เพื่อจะได้วางแผนว่าจะสามารถ 
ลดรายจ่ายที่มีได้บ้างไหม อย่างไร และด้วยพื้นฐานที่มี ไม่ว่าจะเป็น
ความรู้ ความถนัด สภาพแวดล้อม เงินทุน และทรัพยากรต่าง ๆ  เราจะ
สามารถน�ามาใช้ประโยชน์เพ่ือเพ่ิมรายรับได้อย่างไร ควรลงทุนอะไร 
เท่าไร ใช้จ่ายเท่าไร เก็บออมเท่าไร และแบ่งปันเท่าไร ให้ทั้งปลอดภัย 
ประหยัด คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด หลักการเดียวกันนี้สามารถ
น�าไปประยุกต์ใช้ในทุกระดับตั้งแต่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน ทั้งในภาค
รัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม โดยค�าว่า “พอเพียง” นั้นไม่ได้
หมายถึง การหยุดน่ิง ในทางตรงกันข้าม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง (9 ไทย) สอนให้เรา “ก้าวไปข้างหน้า” แต่ “ก้าวอย่าง
ระมัดระวงั” และ “ก้าวไปด้วยกันในทุกมิต”ิ โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั
 กล่าวได้ว่า หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ได้พระราชทานไว้เป็นแนวทางในการด�ารงชีวิตและพัฒนา
ประเทศน้ัน เป็น “ภมิูปัญญาด้านการพฒันาท่ียัง่ยนืของไทยโดยแท้” 
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โดยรัฐบาลได้อัญเชิญแนวทางดังกล่าวมาเป็นกรอบและทิศทางของ 
การพัฒนาและบริหารประเทศ มาตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : “9 ไกล”

 ผลส�าเร็จในเชิงประจักษ์ของการน้อมน�าและประยุกต์ใช ้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของไทย ซึ่งได้ยังประโยชน์และ
ครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพสกนิกรชาวไทยทั่วทุก
ภูมิภาคของประเทศ อีกทั้งเป็นแนวทางหลักที่ช่วยรัฐบาลในการ
วางแผน ก�าหนดนโยบาย แก้ไขปัญหา ฟันฝ่าวิกฤต และสร้างโอกาส
ให้กับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างหลากหลายในทุกระดับ น�ามาซึ่งการ
ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความส�าเร็จสูงสุด ด้านการพัฒนามนุษย์” 
(UNDP Human Development Lifetime Achievement Award)          
แก่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดุลยเดชมหาราช        
บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2549 เนื่องในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติ 
ครบ 60 ปี เพื่อเทิดพระเกียรติในฐานะองค์ต้นแบบของการทรงงาน  
เพื่อการพัฒนามนุษย์ โดยทรงเป็นพระองค์แรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว 
(9 ไกล)
 เพียงไม่ถึง 1 ปี ภายหลังการรับรองเป้าหมายการพัฒนา 
ที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ในปี 2559 
ประจวบเหมาะทีป่ระเทศไทยได้รับเลอืกให้เป็นประธานกลุม่ 77 หรือ 
G77 ซึง่เป็นการรวมกลุม่ของประเทศก�าลงัพัฒนาทีใ่หญ่ทีส่ดุ (ปัจจุบนั
มี 135 ประเทศ) และมีพลังมากที่สุดในเวทีสหประชาชาติ ในช่วง 
ดังกล่าวทุกประเทศต่างให้ความส�าคัญกับความท้าทายว่าจะใช้วิถ ี
ทางใดเพ่ือน�าสู่การบรรลุเป้าหมาย SDGs อย่างเป็นรูปธรรมให้ทัน 
ในห้วงเวลา 15 ปีที่ก�าหนด ไทยในฐานะประธานกลุ่มฯ ได้น�าเสนอ

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (SEP) เป็นหน่ึงในแนวทางเพ่ือการ
อนุวัติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมอาสาที่จะแบ่งปัน 
หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติ และประสบการณ์ในการประยุกต์ใช ้
หลักป รัชญาของ เศรษฐกิจพอเ พียง เ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน 
ให้กับประเทศต่าง ๆ ที่สนใจ ตามสภาพภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ  
ภูมิสังคม และระดับความพร้อมของประเทศคู่ร่วมมือ
 การน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป ็น
ภูมิปัญญาของไทย (Homegrown Approach) ไปร่วมแบ่งปันกับ
ประชาคมโลกเพ่ือส่งเสริมการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามนโยบาย “การทตูเพ่ือการพัฒนา (Development Diplomacy)” 
น�ามาซึ่งความชื่มชมยกย่องจากประชาคมโลกในพระปรีชาสามารถ 
พระเกยีรติคุณ และพระมหากรุณาธคุิณทีพ่ระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือ รัชกาล
ที่ 9 ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ อีกทั้งได้ยังประโยชน์ต่อ
เน่ืองไปยงัชาวต่างชาติในหลายภมูภิาคทัว่โลก อย่าง “9 ไกล” อกีด้วย 
นอกจากน้ี ยังช่วยเสริมสร้างบทบาทและความเข้มแข็งชัดเจนให้กับ
นโยบายและบริบทด้านการทูตเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสร้างสรรค์
ของไทย ทั้งกับ “ประเทศคู่ร่วมมือ” ในกรอบความร่วมมือใต้-ใต้  
กับประเทศพัฒนาแล้ว/องค์กร/ หน่วยงานระหว่างประเทศ ซึ่งเป็น  
“หุ้นส่วนความร่วมมือ” ในกรอบ เหนือ-ใต้-ใต้ และกรอบพหุภาคี  
ตามนโยบาย “SEP for SDGs Partnership” ด้วย

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : “ไทย สู่ โลก”

 ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี กระทรวงการต่างประเทศ  
โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ 
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ให้ความช่วยเหลือและร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
ของไทย ตลอดจนกรมองค์การระหว่างประเทศ กรมภูมิภาค  
(กรมเอเชียตะวันออก กรมเอเชียใต้ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้) สถานเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรฯ 
และสถานกงสุลใหญ่ของไทย ได้ร่วมกับหน่วยงานผู้เชี่ยวชาญและ
สถาบันการศึกษาของไทยด�าเนินงานส่งเสริมความร่วมมือเพื่อ 
การพัฒนาทีย่ัง่ยนืในหลากหลายประเทศ โดยมรูีปแบบการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญ ๆ ประกอบด้วย 
 
1. การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการด�าเนิน
โครงการโดยตรง ซึ่งได้น้อมน�าแนวทางของ SEP ไปใช้ตลอด
กระบวนการด�าเนินงาน ทั้งในส่วนของการวางแผน ก�าหนดกิจกรรม/
ตัวชี้วัด ติดตาม และประเมินผล ปัจจุบันมีการด�าเนินโครงการ 
ในลักษณะดังกล่าว 29 โครงการ ใน 19 ประเทศ แบ่งเป็น 2 รูปแบบ 
ได้แก่  

 1.1 การจัดต้ังศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง จ�านวน 18 โครงการ (15 พื้นที่ 8 ประเทศ) ได้แก่ สปป.ลาว  
เมียนมา ติมอร์-เลสเต บรูไน ตองกา ฟิจิ เลโซโท โมซัมบิก

 1.2 การพัฒนาชุมชนยั่งยืนต ้นแบบตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกจิพอเพียง จ�านวน 11 โครงการ (33 พ้ืนที ่ใน 12 ประเทศ) 
อาทิ ความร่วมมือทวิภาคีกับ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา ภูฏาน  
ศรีลังกา ความร่วมมือไตรภาคีกับญ่ีปุ่นในเซเนกัล และลักเซมเบิร์ก 
ใน สปป.ลาว โดยอยูร่ะหว่างการพิจารณาข้อเสนอและจัดต้ังเพ่ิมในอกี
หลายประเทศ กิจกรรมหลัก ๆ  ของโครงการประกอบด้วย การพัฒนา

ขีดความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่และสมาชิกชุมชนของประเทศ 
คู่ร่วมมือ การจัดส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปสอนและให้ค�าปรึกษาแนะน�า  
การจัดหาวัสดุอุปกรณ์ (ที่จ�าเป็น) และการส่งอาสาสมัครไทย  
(Friends from Thailand) ไปปฏิบัติงานในพื้นที่

2. การให้ทุนฝึกอบรมและทุนศึกษาด้านเศรษฐกิจพอเพียงและสาขา 
ที่เกี่ยวเน่ือง แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ทุนฝึกอบรมนานาชาติ  
(Annual International Training Course: AITC)  ทุนศึกษาภายใต้
แผนพัฒนาบุคลากรทวิภาคี ตามความต้องการของประเทศคู่ร่วมมือ 
(Individual Request: IR) และทุนศึกษาระดับปริญญาโทนานาชาติ 
(Thailand International Postgraduate Programme: TIPP)

3. การสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงแก่ชาวต่างประเทศในลักษณะการศึกษาดูงาน 
ภายใต้ “โครงการบวัแก้วสมัพันธ์” โดยเชญิผูแ้ทนต่างประเทศมาศึกษา
ดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และโครงการ
ที่น้อมน�าหลัก SEP มาประยุกต์ใช้ในสาขาต่าง ๆ ในประเทศของไทย 
เพื่อสร้างเครือข่าย ปฏิสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปฏิบัติจริง

4. การสร้างการรับรู้ หุน้ส่วนและเครือข่าย SEP for SDGs Partnership 
โดยเสริมสร้างความตระหนักรู้ เก่ียวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
การประยกุต์ใช้ และบทบาทไทยในการให้ความร่วมมือเพือ่การพฒันา
ที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ ในเวทีการประชุมหารือและแลกเปลี่ยน 
ความรู้ (platform) ในโอกาสต่าง ๆ ที่เหมาะสม รวมถึงการจัด
นิทรรศการเกี่ยวกับ SEP ทั้งในและต่างประเทศ 
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 นอกจากน้ี กรมความร่วมมือระหว่างประเทศยังได้มีการ
น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
ในการวางแผนและด�าเนินงานส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
ทีย่ัง่ยนื ในสาขาต่าง ๆ  ทีไ่ทยมคีวามถนัดและเชีย่วชาญ อาท ิการศึกษา 
สาธารณสุข เกษตร ท่องเที่ยว และการพัฒนาชุมชน กับประเทศ 
คู่ร่วมมอือกีด้วย ปัจจุบนักว่า 100 ประเทศทัว่โลกทัง้ทีก่�าลงัพัฒนาและ
พัฒนาแล้ว เช่น ญ่ีปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี รวมถึงองค์การระหว่าง
ประเทศภายใต้สหประชาชาติได้เข้าร่วมเป็นประเทศคู่ร่วมมือและ 
หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนกับไทย
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “ภูมิปัญญาไทย” ที่พระบาท
สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร ได้พระราชทานไว้ให้แก่ประเทศไทยและปวงชนชาวไทยมากว่า 
40 ปี บัดน้ีได้เจริญงอกงามไม่เพียงในทุกภูมิภาคของประเทศ  
แต่เมล็ดพันธุ์ “ไทยแท้” ที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ ปรับตัวได้ดี และ 
มีความต้านทานต่อความผันผวนปรวนแปรทั้งจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกนี้ ได้แพร่ขยายไปเติบโต สร้างร่มเงา ยังประโยชน์ และน�าพา
ความสุขความเจริญยั่งยืนให้กับผู้คนและชุมชนในหลากหลายพ้ืนที ่
ทั่วโลก ทั้งใกล้และไกล 
 “การพัฒนาท่ียั่งยืน” จะบรรลุผลอย่างแท้จริงได้ น้ัน  
ต้องอาศัย “การผสานพลัง” (Synergy) ของทุกฝ่ายที่มุ่งมั่น ร่วมมือ 
ร่วมแรง และร่วมใจกัน ไม่เพียง “ภายในประเทศ” และ “ระหว่าง
ประเทศ” เท่าน้ัน แต่ยังรวมถึง “ระหว่างรุ่น” (Generations)  
อีกด้วย เพราะเด็กและเยาวชนเป็นทั้งความหวังและอนาคตที่ส�าคัญ
ของชาติและของโลก 
 ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีทีผ่่านมา กระทรวงการต่างประเทศ 
ได้ริเร่ิมและด�าเนินโครงการ “ยุวทูตความดี” เพ่ือร่วม “ปลูกจิต

ส�านึก” “ฝึกจิตอาสา” และ “พัฒนาโลกทัศน์”  ให้กับเยาวชน 
เหล่าน้ี โดยสร้างความตระหนักรู้และเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ 
ให้เด็ก ได้ด�าเนินกจิกรรมทีเ่ป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมเรยีนรูเ้กีย่วกบั
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนนโยบาย SEP for SDGs 
มาโดยตลอด ด้วยหวังว่าเด็ก ๆ เหล่านี้ จะเติบโตขึ้นเป็นก�าลังส�าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศและร่วมน้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงไปเผยแพร่ เพ่ือสร้างเสริม “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ 
“สืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
“9 ไทย” นั้น “9 ไกล” และน�า “ไทย สู่ โลก” อย่างต่อเนื่องและ
สร้างสรรค์จาก “รุ่น” สู่ “รุ่น” สืบไป 
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การเดินทางอันแสนวิเศษในยุโรป  
(A Wonderful Journey in Europe)
ศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์
อธิบดีกรมยุโรป

“I met a lot of people in Europe, I even encoun-
tered myself.”-- James Baldwin 

 หากจะกล่าวถงึทวีปยโุรปมกัจะท�าให้หลาย ๆ  คนรู้สกึต่ืนเต้น  
มีแววตาเป็นประกาย สามารถระลึกถึงความยิ่งใหญ่จากมรดก 
ทางประวัติศาสตร์ วิทยาการส�าคัญ ๆ ความเป็นระบบระเบียบของ
บ้านเมือง แหล่งท่องเที่ยวและทิวทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม  
ภาพลักษณ์ของค�าว่า “ยุโรป” ที่สะท้อนจากสื่อและสิ่งพิมพ์ร่วมสมัย 
ได้แก่ ตึกรามบ้านช่อง สถาปัตยกรรม วถิชีวีติของผูค้นทีเ่ป็นเอกลกัษณ์
และมีแบบแผน ศิลปะวิทยาการชั้นยอดสารพัดแขนง ไปจนถึงเร่ือง
ทั่วไปที่เป็นวัฒนธรรมมวลชน (pop culture) อย่างสโมสรฟุตบอล  
วงดนตรี แฟชั่น และภาพยนตร์ ท�าให้คนทั่วไปสามารถบอกเล่า
จินตนาการเกี่ยวกับ “ความเป็นยุโรป” ได้อย่างชัดเจนแม้ผู้นั้นจะยัง
ไม่เคยเดินทางไปเยือนแผ่นดินยุโรปเลยก็ตาม  
 ไม่ว่ายุโรปส�าหรับคุณจะหมายถึงอะไร การเดินทางที่สะดวก
สบายด้วยระบบรางที่เชื่อมกันอย่างไร้รอยต่อผ่านชุมทางกรุงเวียนนา
ที่รถไฟสายไรน์-ดานูบตัดผ่านสายอะเดรียติก-บอลติก วัฒนธรรม
อาหารหลากหลายที่เพียงฝร่ังเศสแค่ประเทศเดียวก็มีชีสให้เลือกสรร
กว่า 1,000 ชนิด หรือประวัติศาสตร์กีฬาโดยเฉพาะฟุตบอล ที่จารึก 
วถิชีวีติของผูค้นในหลากหลายยคุสมยัในการส่งผ่านลกูบอลลกูกลม ๆ  

ระหว่างผูเ้ล่น จนก่อตัวเป็นความหลงใหลและความศรัทธาในอตัลกัษณ์
ของสโมสรฟุตบอลแต่ละแห่งและสร้างผลก�าไรมหาศาลทางธรุกจิจาก
เกมการแข่งขันและผู้สนับสนุน แต่คงปฏิเสธไม่ได้ว่า ความรุ่งเรือง 
เหล่าน้ีล้วนสร้างอยู่บน “มาตรฐานยุโรป” ทีเ่ป็นดังใบรับประกนัความ
พึงพอใจและคุณภาพที่ดี และเป็นแรงขับเคลื่อนให้โลกก้าวหน้าไปใน
ทิศทางเดียวกันในหลาย ๆ ด้านและหลายโอกาส ซึ่งมีไม่กี่ภูมิภาค 
ในโลกที่จะสามารถสร้างอิทธิพลในลักษณะดังกล่าวนี้ได้
 ในแง่กายภาพ ทวีปยุโรปมีพ้ืนที่ประมาณ 10 ล้านตาราง
กโิลเมตร สภาพภมูอิากาศของยโุรปแตกต่างจากภมูภิาคอืน่ ๆ  ของโลก
ในระนาบเส้นละติจูดเดียวกัน อีกทั้งภายในภูมิภาคเองก็มีความ 
แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะจากบริเวณยุโรปเหนือที่ติดกับ
ขัว้โลกเหนือไปยงัยโุรปกลางค่อนไปทางทศิตะวนัออกของภาคพืน้ทวปี
จรดเทอืกเขายรัูลในรัสเซยีทีจ่ะสามารถเหน็ความแตกต่างตามฤดูกาล
ได้ชดัเจนกว่าบริเวณยโุรปตะวนัตกและยโุรปใต้ ซึง่ติดชายฝ่ังทะเลทอด
ยาวต้ังแต่แหลมเซนต์วินเซนต์ของโปรตุเกสบนคาบสมุทรไอบีเรีย 
ไปจนถงึคาบสมทุรบอลข่านในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทีไ่ด้กระแสน�้าอุน่
ของมหาสมุทรแอตแลนติก ช่วยลดความแตกต่างอย่างสุดโต่ง 
ของสภาพอากาศในแต่ละช่วงของปี ในแง่โครงสร้างทางสังคม  
ยโุรปแบ่งออกเป็นถงึ 50 ประเทศ และเป็นทีอ่ยูข่องประชากรประมาณ 
750 ล้านคนที่มีความแตกต่างอย่างมากทั้งวิถีชีวิต ภาษา และรูปแบบ
การปกครองรวมถึงอุดมการณ์การปกครองที่หลากหลาย ทั้งแบบ
สังคมนิยมและเสรีนิยมประชาธิปไตยในระดับความเข้มข้นที่แตกต่าง
กันออกไป เมื่อพิจารณาสองแง่มุมน้ีอาจท�าให้เราสามารถต้ังค�าถาม 
ต่อไปได้ว่า แล้วเหตุใดภูมิภาคอื่นที่มีความหลากหลายในลักษณะ
เดียวกันกับยุโรปนี้จึงไม่สามารถสร้างอิทธิพลต่อโลกได้ดังเช่นยุโรป 
 เพ่ือตอบค�าถามข้างต้น ผู้เขียนขอยกข้อสังเกตที่ Henry 
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Kissinger ได้ให้ไว้อย่างน่าสนใจในหนงัสอื World Order ว่า “แม้ภาพ
ลักษณ์ของยุโรปจะมีความเป็นเอกภาพอยู่ในระดับหน่ึงในฐานะที่เป็น
อูอ่ารยธรรมของคริสต์ศาสนา สงัคมทีม่แีบบพิธแีละเป็นมาตรฐานของ
มารยาททีดี่เป็นทีย่อมรับโดยทัว่ไป (court society) เป็นศูนย์กลางของ
การตื่นรู้ (enlightenment) ทางวิทยาการ และสังคมของผู้ได้รับการ
ศึกษาและความทันสมัยต่าง ๆ แต่กระน้ัน เราคงไม่สามารถละเลย
คุณลักษณะพิเศษที่เป็นรากเหง้าของยุโรปซึ่งคือ การเป็นสังคมของ
รฐัแบบพหนุยิม ทีท่กุยคุสมยัการคงไว้ซึง่บทบาทน�าและความเจรญิ
ก้าวหน้าของยุโรปเกิดจากยอมรับซึ่งความแตกต่างหลากหลายท่ี
ยืดหยุ่นไปตามช่วงเวลา การเรียนรู้จากความขัดแย้งและความผิด
พลาดในอดี ต  ไม ่ ยึ ดติ ด กับ อัต ลักษณ ์ ใด อัต ลักษณ ์หนึ่ ง  
และพร้อมท่ีจะก้าวไปข้างหน้าเสมอบนพื้นฐานของกฎระเบียบ 
ร่วมกัน” ข้อสังเกตดังกล่าวสะท้อนความเป็นจริงอย่างหน่ึงที่ว่า  
ความเจริญและความสวยงามน่าอัศจรรย์ใจของยุโรปที่เราพบเห็นน้ัน 
เป็นมากกว่าทีส่ิง่เราจะสามารถมองเหน็ได้ด้วยตาหรือรับรู้ด้วยประสาท
สัมผัส หากแต่จ�าเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดและ
บริบทต่าง ๆ  ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่ก่อให้เกิดเป็นวิทยาการความรู้
ที่ภูมิภาคอื่น ๆ ซึ่งอาจมีความคล้ายคลึงทางโครงสร้างและกายภาพ 
ไม่สามารถท�าได้เหมอืนยโุรป และความเข้าใจน้ีเองทีจ่ะเพ่ิมอรรถรสใน
การช่ืนชมสิง่ดีต่าง ๆ  ในยุโรปได้อย่างมีแบบแผน โดยเฉพาะเม่ือเราก�าลงั
มองหาทิศทางที่ก�าลังจะเดินหน้าต่อไป การพิเคราะห์พิจารณา 
ภูมิภาคนี้อย่างถ่องแท้อาจจะมีค�าตอบบางอย่างให้เราได้ 
 ผู้เขียนจึงขอเลือกที่จะพาผู้อ่านเดินทางย้อนไปในอดีต เพ่ือ
ศึกษาเร่ืองราวเบือ้งหลงัความส�าเร็จในการสร้างอตัลกัษณ์ทีโ่ดดเด่นของ
ยุโรปใน 3 ด้าน ได้แก่ แฟชั่นการออกแบบ อาหารเครื่องดื่ม และกีฬา 
โดยเฉพาะฟุตบอล ดังนี้

การแต่งกายของยุโรป: แบบแผนที่พัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง

 แฟชั่นการแต่งกายในสังคมยุโรปที่ทั่วโลกยอมรับให้เป็นต้น
แบบของการแต่งกายสมัยใหม่น้ันมีวิวัฒนาการที่น่าสนใจและสะท้อน
ความคิดของ Kissinger ข้างต้นได้เป็นอย่างดี หากท่านจ�าภาพยนตร์
เรื่อง Titanic ของผู้ก�ากับ James Cameron ได้ว่า ใน ค.ศ. 1912  
ที่เรือไททานิคถอนสมอออกจากท่าเรือที่เมืองเซาท์แธมป์ตัน ประเทศ
อังกฤษ สังคมยุโรปโดยเฉพาะในหมู ่ชนชั้นสูงให้ความส�าคัญกับ
แบบแผนการแต่งกาย โดยเฉพาะอย่างยิง่เสือ้ผ้าทีเ่หมาะสมกบักจิกรรม
ในแต ่ละช ่วงเวลาอยู ่มากเวลาอาหารค�่ าซึ่ งถือว ่าส�าคัญและ 
เป็นทางการที่สุด บุรุษจะใส่ชุด white tie มีอุปกรณ์เสริมต่าง ๆ อาทิ 
นาฬิกาสร้อย กล่องซิการ์ และสวมเสื้อคลุม รวมถึง top hat ส�าหรับ
การออกนอกอาคาร ส่วนสตรีจะลงทุนตัดชุดใหม่ที่ไม่ซ�้ากันเลย 
ในทุกวันตลอดการเดินทาง ใช้เคร่ืองประดับที่เข้าชุด (parure) ฯลฯ 
นอกจากน้ัน แบบแผนการแต่งกายยังบ่งบอกสถานะทางสังคมและ 
การแบ่งชนชั้นที่ชัดเจนอีกด้วย อย่างเช่น หมวก Baker Boy Hat 
รองเท้าบู๊ต เป็นสัญลักษณ์ของชนชั้นแรงงาน เป็นต้น 
 อย่างไรก็ดี “ยุคสวยงาม” (La Belle Époque) ของยุโรป ซึ่ง
เร่ิมก่อตัวขึ้นต้ังแต่ที่สงครามฝร่ังเศส-ปรัสเซียสิ้นสุดลงใน ค.ศ. 1871  
ก็ต้องสิ้นสุดลงเมื่อสงครามโลกคร้ังที่ 1 ปะทุขึ้นใน ค.ศ. 1914 ซึ่งมี
ความส�าคัญยิ่งต่อความเปลี่ยนแปลงในนิยามความงามเครื่องแต่งกาย 
และท�าให้แบบแผนการแต่งกายปรับเปลี่ยนไปจนมีลักษณะคล้ายกับ
ยุคปัจจุบัน เช่น ลดความเป็นทางการของการแต่งกายลงโดยเฉพาะใน
สตรี เมือ่ผูห้ญิงจ�านวนมากต้องออกไปท�างานต่าง ๆ  ในสงัคมแทนผูช้าย
ที่ออกไปรบ คอร์เซ็ต (corset) หมวก ถุงมือ ส้นสูง การเก็บผม ฯลฯ  
ที่เคยเป็นบรรทัดฐานการแต่งกายสตรีที่ถูกต้องถูกแทนที่ด้วยเสื้อผ้า 
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ที่สวมใส่สบายและกระฉับกระเฉง เช่น กางเกง หรือเครื่องแบบอาชีพ
ต่าง ๆ กอปรกับกระแสการเรียกร้องสิทธิสตรีที่ทวีความรุนแรงขึ้นใน
ช่วงเดียวกนัน้ี ความคิดต่อต้านการสวมใส่คอร์เซต็เพ่ือสร้างสดัส่วนโค้ง
เว้าให้ช่วงเอวซึง่เป็นนิยามความงามมาต้ังแต่ยคุวกิตอเรียนกถ็กูท้าทาย
ด้วยเช่นกัน “การปลดเปลื้องพันธะทางโครงร่างสัดส่วน” (loosen  
silhouette) สะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการคิดค้นเสื้อผ้ารูปแบบ
ใหม่ ๆ ของดีไซน์เนอร์ชั้นน�าแห่งยุคอย่าง Jean Patou และ Coco 
Chanel ดีไซน์เนอร์ชาวฝร่ังเศสออกแบบเสื้อผ้ากีฬาส�าหรับสตรี  
เสือ้เชิต้และเนคไทถกูน�ามาใช้ในแฟชัน่สตรีมากขึน้ การเคลือ่นออกจาก
ขนบการแต่งกายแบบด้ังเดิมน้ี เปิดโอกาสให้ดีไซเนอร์ในยโุรปกล้าทีจ่ะ
ใช้ประโยชน์จากแรงบนัดาลใจใหม่ ๆ  ในการออกแบบเสือ้ผ้า เช่น กระแส
นิยมตะวันออก (orientalism) ซึ่งมีที่มาจากชุดของนักบัลเลต์รัสเซียที่
เดินสายแสดงทั่วยุโรป และยังมีนวัตกรรมในวงการแฟชั่นที่ตอบสนอง
วิถีชีวิตแบบใหม่ด้วย อาทิ ห้องเสื้อ Burberry ของอังกฤษได้คิดค้น 
trench coat ใน ค.ศ. 1914 จากเครื่องแบบทหาร ห้องเสื้อ House of 
Lucile ขององักฤษจัดแสดง Mannequin Parade ใน ค.ศ. 1904 และ 
Paul Poiret ที่เดินสายแสดงเสื้อผ้าคอลเล็กชั่นใหม่ใน ค.ศ. 1914  
ได้กลายเป็นที่มาของการเดินแฟชั่นโชว์ในปัจจุบัน
 วฒันธรรมการแต่งกายของยโุรปทีม่ปีระวติัศาสตร์ยาวนานและ 
ได้ผสมผสานความงามกบัวถิชีวีติของคนในแต่ละยคุได้อย่างลงตัวได้แผ่
ขยายอิทธิพลไปทั่วโลกพร้อม ๆ กับความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและ
วัฒนธรรมของยุโรปในยุคอาณานิคมที่ส่งผลให้อุตสาหกรรมด้านสิ่งทอ
และเคร่ืองแต่งกายของยโุรปก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และท�าให้ยโุรปกลาย
เป็นศูนย์กลางทางแฟชั่นและการออกแบบของโลกจนถึงปัจจุบัน โดย
ไทยเองก็รับวัฒนธรรมการแต่งกายจากยุโรปมาเช่นกัน การแต่งกายแบบ
สากลและการสวมหมวกเร่ิมได้รับความนิยมแพร่หลายมาต้ังแต่สมัย

รัชกาลที ่4 และรัชกาลที ่5 โดยเป็นการแสดงถงึความทนัสมัยตามแบบ
สังคมยุโรป อีกทั้งยังเคยเป็นเครื่องมือทางนโยบายของรัฐบาลจอมพล 
ป. พิบูลสงคราม ในยุครัฐนิยมน�าไทยสู่สมัยใหม่ภายใต้ค�าขวัญ “มาลา
น�าไทยสูม่หาอ�านาจ” ทีม่กีฎหมายให้คนไทยแต่งกายแบบตะวนัตกและ
สวมหมวกออกจากเคหสถาน นอกจากนี้ ชุดไทยพระราชนิยมส�าหรับ
สตรีไทยต่าง ๆ ที่ตัดเย็บด้วยผ้าไหม และรูปแบบที่แสดงถึงเอกลักษณ์
ประจ�าชาติก็เกิดขึ้นบนแนวคิดการเลือกเสื้อผ้าสวมใส่ให้เหมาะสมกับ
โอกาสการใช ้งานซึ่งก็ เป ็นแบบแผนของชาวยุโรปด้วย แม้กระทั่ง 
ในปัจจุบัน วงการแฟชั่นยุโรปก็ยังทรงอิทธิพลต่อแนวคิดของ 
นักออกแบบไทย และเป็นแรงบันดาลใจส�าคัญที่ทั้งขับเคลื่อนและ 
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมแฟชั่นไทยมาโดยตลอด

อาหาร: การรกัษาคณุค่าทางอัตลกัษณ์และส่งเสรมิเศรษฐกิจในระดบั
ชาติและภูมิภาค

 “อาหาร” ถอืได้ว่าเป็นประสบการณ์ร่วมของมนุษย์ในแง่ปัจจัย 
พ้ืนฐานในการด�ารงชีวิต ในอีกแง่หน่ึง อาหารก็ท�าหน้าที่เป็นสื่อกลาง 
ในการแสดงความเป็นตัวตนของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลและน�าเสนอ 
เรื่องราวชีวิตของคนเหล่านั้น ในช่วงศตวรรษที่ 19 Jean Anthelme  
Brillat-Savarin นักชมิอาหารชือ่ดังชาวฝรัง่เศส เคยกล่าวว่า “Tell me 
what you eat, and I will tell you who you are.” เราจึงสามารถ
มองอาหารในฐานะสิ่งที่แสดงทั้งอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ของปัจเจกบุคคล ดังจะเห็นได้จากความสัมพันธ์ระหว่าง
อาหารกบัถิน่ทีอ่ยู่ของมนุษย์ เช่น อาหารฝร่ังเศสซึง่มีความหลากหลาย
อันเป็นผลมาจากลักษณะทางภูมิประเทศภายในฝรั่งเศสที่แตกต่างกัน 
ความสมัพันธ์เชงิอ�านาจระหว่างกลุม่คน เช่น การผลติใบชาจ�านวนมาก
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ของอินเดียตามความต้องการของอังกฤษในช่วงศตวรรษที่ 19 และ 
การต้ังใจแสดงออกถึงค่านิยมบางประการของบุคคลในยุคหน่ึง เช่น  
การรับประทานอาหาร fast food ในเอเชียทีเ่ร่ิมก่อตัวในช่วง ค.ศ. 1970 
เพื่อแสดงออกถึงความเป็นสากลและชนชั้นกลาง เป็นต้น
 ยุโรปมีอาหารหลากหลายชนิดที่ขึ้นชื่อและเป็นที่ยอมรับถึง
คุณภาพอนัยอดเยีย่มและมคีวามเฉพาะถิน่ เช่น ไวน์จากฝร่ังเศส อติาลี 
และสเปน ชีสชนิดต่าง ๆ ไม่เพียงเท่าน้ัน ยุโรปยังเชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาเทคนิค ในการปรุงอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงรูปแบบพิธีรีตอง
ในการรับประทานด้วย เช่น วฒันธรรมการชงกาแฟในอติาลทีีม่สีตูรผสม
นม น�้าเชื่อม คาราเมลต่าง ๆ  การคิดค้นเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์อย่าง 
เหล้ารัมส�าหรับการเดินทางรอนแรมเป็นเวลานานบนเรือใบข้าม
มหาสมุทรเพ่ือบุกเบิกโลกใหม่ ฯลฯ อย่างไรก็ดี วัฒนธรรมการรับ
ประทานที่ถือเป็นประวัติศาสตร์ร่วมกันของยุโรปและได้กลายเป็นจุด
ก�าเนิดของ European Gastronomy หรือ “ศาสตร์แห่งการกินของ
ชาวยุโรป” ในสมัยใหม่นั้นมีจุดเริ่มต้นมาจากกลุ่มชนชั้นสูงของฝรั่งเศส
ซึ่งถูกพัฒนามาตั้งแต่กลางศตวรรษที่ 17 และค่อย ๆ แพร่หลายมาสู่
กลุม่เศรษฐีใหม่และชนชัน้กลางผ่านแนวคิดการรับประทานอาหารนอก
บ้านหรือที่เรียกกันว่า “restaurant” จุดเปลี่ยนส�าคัญอีกประการหนึ่ง
กคื็อ การปฏวิติัฝร่ังเศสใน ค.ศ. 1789 ทีท่�าให้วถิกีารรับประทานอาหาร
ไม่ถูกแบ่งแยกโดยชนชั้นทางสังคมอีกต่อไป และยังเปิดช่องทาง 
ให้คนทัว่ไปเข้าถงึ “restaurant” ได้ง่ายขึน้ด้วย จึงท�าให้ความนิยมด้าน
อาหารของฝร่ังเศสถูกเผยแพร่ไปยังกลุ่มผู้เดินทางทั้งจากในยุโรปและ
นอกยุโรปในช่วงปลายศตวรรษที่ 19
 อีกสิ่งหน่ึงที่สะท้อนแนวคิดพหุนิยมของยุโรปเป็นอย่างดี คือ  
ความพยายามที่จะรักษาอัตลักษณ์ด้านอาหารของแต่ละชาติเอาไว้ 
ด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ย้อนกลับไปในช่วงต้น

ศตวรรษที่ 20 สงครามโลกครั้งที่ 1 ท�าให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
ไม่เว้นแม้แต่กับประเทศผู้ชนะสงครามอย่างฝร่ังเศสซึ่งต้องเผชิญกับ
ก�าลงัซือ้ไวน์ทีล่ดลงในตลาดโลก ซึง่เกดิจากหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นการ
ล่มสลายของผู้ซื้อรายส�าคัญอย่างราชวงศ์โรมานอฟใน ค.ศ. 1917  
การห้ามน�าเข้าไวน์ของสหรัฐฯ ใน ค.ศ. 1920 ตลอดจนพฤติกรรมการ
บริโภคของตลาดยุโรปที่เป็นตลาดส�าคัญ เช่น กลุ่มประเทศนอร์ดิก 
ที่ห้ามน�าเข้าไวน์ เยอรมนีที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและมุ่งพัฒนา
อุตสาหกรรมไวน์ของตนเองอย่างเป็นรูปธรรม และอังกฤษที่ปรับเพ่ิม
ภาษีสรรพสามิตเพ่ือจุนเจือความเสียหายภายในประเทศจากสงคราม 
ล้วนมีส่วนผลักดันให้ฝร่ังเศสต้องรักษาอิทธิพลทางการตลาดโดยการ
เชื่อมโยงอัตลักษณ์ทางด้านอาหารกับถิ่นก�าเนิดของอาหาร โดยใน  
ค.ศ. 1919 ฝรั่งเศสได้ออกกฎหมาย Protection of Appellations of  
Origin ซึ่งเป็นรากฐานให้กับการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์  
(Geographical Identifications – GI) ของสินค้าเกษตรในยุโรปจนถึง
ปัจจุบัน โดยมีการขึ้นทะเบียน GI แล้วกว่า 1,000 รายการ อีกทั้งยัง
ปรากฏเป็นกรณีพิพาทภายใน เช่น กรณีทีส่หภาพยโุรปยืน่ฟ้องเดนมาร์ก
ต่อศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (European Court of Justice – ECJ)  
จากการใช้ชื่อ Feta cheese ของกรีซในการส่งออกผลิตภัณฑ์ของตน
ไปประเทศที่สาม 

ฟุตบอล: กีฬาแห่งการประนีประนอมกฎและแบบแผนการเล่น 

 เมื่อย้อนกลับไปศึกษาถึงจุดก�าเนิดของฟุตบอลเราจะพบว่า  
หลายชาติมีกีฬาที่คล้ายฟุตบอลในปัจจุบัน เช่น เมื่อประมาณ 300 - 
400 ปี ก่อนคริสต์ศักราชในสมยัราชวงศ์ฮ่ันของจีนมีการละเล่นทีเ่ป็นที่
นิยมในหมู่ชนชั้นสูงเรียกว่า “ชู่จวี” (Cuju) โดยสองฝ่ายจะแข่งขันกัน
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เตะลกูบอลเข้าประตู ในศตวรรษที ่16 ทีเ่มอืงฟลอเรนซ์ ประเทศอติาลี 
มีการจัดการแข่งขัน “กัลโช่ ฟิออเรนติโน่” (Calcio Fiorentino)  
ซึ่งเป็นกีฬาที่มีส่วนผสมระหว่างการต่อสู ้ด้วยมือเปล่ากับฟุตบอล  
ในอังกฤษตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 ก็เริ่มมีฟุตบอลพื้นบ้าน (folk football 
หรือ mob football) ที่เรียกว่า “โชรฟทิวด์” (Shrovetide) มีผู้เล่น
ถึง 500 คน ใช้ถนนกลางเมืองทัง้สายเป็นสนามขบัเค่ียวไล่ล่าลกูฟตุบอล
ตลอดทั้งวันอย่างรุนแรงไร้กฎระเบียบ 
 ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ประเด็นที่สะท้อนคุณลักษณะที่เป็น 
รากเหง้าของยุโรปเร่ืองพหุภาคีนิยมตามความเห็นของ Kissinger  
กป็รากฏเด่นชดัขึน้ในกระบวนการวางรากฐานให้แก่กฎกติกาของกฬีา
ฟุตบอลและการพัฒนาวงการฟุตบอลทัง้การจัดต้ังองค์กรควบคุมดูแล
ระดับโลกอย่าง FIFA และระดับภูมิภาคอย่าง UEFA ในยุโรป AFC  
ในเอเชีย ตลอดจนการจัดเกมการแข่งขัน การแบ่งล�าดับชั้นทีมต่าง ๆ 
ที่เป็นระบบระเบียบอย่างบอลโลก บอลยูโร ระบบลีก ระบบสโมสร  
ทีไ่ด้กลายเป็นมนต์เสน่ห์ดึงดูดแฟนบอลทัง้ในไทยและทัว่โลกให้ติดตาม
มาจนปัจจุบัน กระบวนการดังกล่าวเร่ิมขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 19  
ที่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยในอังกฤษได้สร้างกฎการแข่งขันฟุตบอล
ของตัวเองขึ้นมาโดยมี Eton College เป็นแห่งแรกที่เขียนกฎขึ้นใน  
ค.ศ. 1815 ตามด้วย Aldenham School เป็นแห่งทีส่องใน ค.ศ. 1825 
จนใน ค.ศ. 1848 ได้เกิด “กฎเคมบริดจ์” (Cambridge Rules)  
เพ่ือประนีประนอมกฎของเกมการแข่งขันของสถาบันต่าง ๆ และ 
ในเวลาหลายสิบปีต่อมาจึงเร่ิมมีการก�าหนดว่าจะอนุญาตให้ใช้มือใน
การเล่นได้หรือไม่และน�าไปสู ่การแบ่งแยกระหว่าง “ฟุตบอล”  
(Association football หรือ “assoc” และกลายมาเป็นค�าว่า  
“soccer” ในภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน) กับ “รักบี้” (Rugby ที่มา
จากชื่อโรงเรียนที่ใช้มือร่วมด้วยในการเล่นฟุตบอล) ในการประชุม

สมาคมฟุตบอลที่กรุงลอนดอนใน ค.ศ. 1863 และการตั้งสหภาพรักบี้
ใน ค.ศ. 1871  
 ฟุตบอลในยุคสมัยใหม่ แม้แทบจะไม่มีการปรับเปลี่ยนกติกา 
การแข่งขันแล้ว แต่จิตวิญญาณของยุโรปเร่ืองการพัฒนาบนความขัด
แย้งและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างบนพื้นฐานของกฎระเบียบ
ต่าง ๆ (rules-based) ยังคงขับเคลื่อนวงการฟุตบอลในยุโรปให้คง
บทบาทน�าและเป็นแบบอย่างกับทั่วโลกต่อไป โดยเฉพาะมาตรฐานที่
เกี่ยวกับธุรกิจฟุตบอลและคุณภาพชีวิตของนักเตะอาชีพ โดยเม่ือ
มิถุนายน ค.ศ. 1995 ได้เกิดเหตุการณ์ที่นับว่าเป็นจุดเปลี่ยนวงการ
ฟุตบอล เมื่อศาลยุติธรรมแห่งยุโรป (European Court of Justice – 
ECJ) ได้มีค�าพิพากษาในคดีของ Jean-Marc Bosman อดีตนักเตะทีม 
FC Liege ของเบลเยียมซึ่งยื่นฟ้อง UEFA และสโมสรเดิมว่า เงื่อนไข 
ค่าธรรมเนียมการซือ้ตัวนักเตะน้ันขดัต่อหลกัการการเคลือ่นย้ายแรงงาน
อย่างเสรีที่ระบุไว้ตามมาตรา 39 ของสนธิสัญญาสหภาพยุโรป ซึ่งไม่
เพียงท�าให้นักเตะในทีมยุโรปสามารถออกจากสโมสรได้อย่างเสรีเมื่อ
สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่จ�าเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้แก่ต้นสังกัด 
เช่นในอดีต แต่ยังท�าให้นักเตะมีสิทธิมีเสียงมากขึ้นในการต่อรองเกี่ยว
กับการโยกย้ายสังกัดซึ่งก่อนหน้าน้ีขึ้นอยู ่กับการเจรจาระหว่าง 
สโมสรเป็นส�าคัญ ทั้งยังสามารถเรียกร้องค่าตอบแทนจากสโมสรใหม่ 
ได้สูงขึ้นและก�าหนดอนาคตทางอาชีพของตนเองได้อีกด้วย กรณีการ
ต่อสูข้องบอสแมน (Bosman Case) ได้กลายเป็นบรรทดัฐานในการเปิด
เสรีการค้าแข้งนักฟุตบอลในเวลาต่อมา และท�าให้สโมสรต่าง ๆ เริ่มที่
จะให้ความส�าคัญกับการผันงบประมาณมาทุ่มซื้อตัวนักเตะมากขึ้น  
ซึ่งแน่นอนว่าเป็นผลดีต่อนักฟุตบอล แต่ก็ได้สร้างปัญหาใหม่เรื่อง 
ความเหลื่อมล�้าระหว่างทีมใหญ่และทีมเล็ก รวมถึงการพัฒนาวงการ
ฟุตบอลในประเทศอืน่ ๆ  ทีไ่ม่ใช่ประเทศหลกัของวงการ ฯลฯ ซึง่ในด้าน
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หน่ึงก็เป็นเสน่ห์ของวงการฟตุบอลทีน่่าติดตามว่ายุโรปจะวางกฎระเบยีบ
เพ่ือจัดความสมดุลระหว่าง “คุณค่าทางการตลาด” กับ “คุณค่าทาง
ฝีเท้า” นี้ต่อไปอย่างไร

ปลายทางของระเบียบโลกยุคโลกาภิวัฒน์: ฤาเราจะพบค�าตอบ 
จากการเรียนรู้ชุดคุณค่าแบบยุโรป?

 ในขณะที่เขียนบทความน้ี วิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ก�าลังลุกลามไปทั่วโลก ผู้คนหลายล้านคนติดเชื้อไวรัส 
และหลายแสนคนเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสดังกล่าว ผู้สันทัดกรณีและ 
นักวชิาการหลายส�านักทัว่โลกต่างออกมาให้ความเหน็เกีย่วกบัโลกหลงั
การแพร่ระบาดฯ ต่าง ๆ โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นตามที่ Robert D. 
Blackwill และ Thomas Wright ระบุในรายงานพิเศษของ Council 
on Foreign Relations ฉบับที่ 86 ประจ�าเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2020 
ว่า “โลกจะเคลื่อนออกจากมาตรฐานระเบียบโลกแบบ Kissingerian  
ที่ทุกประเทศต่างท�างานร่วมกันภายใต้เง่ือนไขจ�ากัดและมีเป้าหมาย 
ที่จะบรรลุชุดกฎเกณฑ์ร่วมกัน ไปสู่โมเดลที่แต่ละประเทศต่างเลือก 
ทางเดินของตนเองในการสร้างระเบยีบโดยไม่สนใจความเหน็ของผูอ้ืน่” 
แน่นอนว่าเป็นการยากที่จะคาดเดาถึงผลกระทบระยะยาวของวิกฤต 
ในปัจจุบัน รวมถึงที่จะตอบค�าถามแห่งยุคสมัยที่ว่า การท�างานร่วมกัน
ของรัฐในระบบพหุภาคีเช่นที่ผ่านมายังจ�าเป็นหรือไม่ การด�าเนินการ
ขององค์การด้านสาธารณสุขของโลกอย่าง WHO หรือการปฏิรูปทาง
ด้านเศรษฐกจิโดย EU ทีก่�าลงัเกดิขึน้น้ันมปีระสทิธภิาพเพียงพอหรือไม่
ที่จะท�าให้บางประเทศอย่างสหรัฐฯ หรืออิตาลียังคงเชื่อมั่นต่อไปว่า
สถาปัตยกรรมเหนือรัฐดังกล่าวมีขึ้นเพ่ือประโยชน์ของทุกรัฐสมาชิก 
อย่างไรก็ดี การมองกลับไปที่ “รากเหง้าของยุโรป” รวมทั้งการเปลี่ยน

ผ่านและก้าวข้ามสถานการณ์วกิฤตของยโุรปในเรือ่งเบา ๆ  อย่างแฟชัน่ 
อาหาร และฟุตบอล ที่ผ่านมาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น อาจจะพอเป็น 
แรงบันดาลใจให้เรามองเห็นทิศทางที่ควรจะมุ่งไปเพ่ือขับเคลื่อน 
เร่ืองหนัก ๆ อย่างระเบียบโลก หรือการวางนโยบายและการพัฒนา 
เพ่ือฟื้นฟูและแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ของโลกหลังวิกฤตโควิด-19  
ไม่มากก็น้อย
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 จากวันนั้น จนถึงวันนี้ อาเซียนประสบความส�าเร็จในการรวม
ตัวเป็นประชาคมเม่ือปี 2558 และยังคงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง  
โดยในปัจจุบัน อาเซียนเป็นเศรษฐกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 6 ของ
โลก และคาดว่า หากประเทศสมาชกิอาเซยีนยงัคงรักษาอตัราการเติบโต
ทางเศรษฐกจิได้เช่นน้ีต่อไป อาเซยีนจะสามารถก้าวขึน้มาเป็นเศรษฐกจิ
อันดับ 4 ของโลกได้ภายในปี 2593 นั่นหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจ
ส�าหรับเด็กและเยาวชนของไทยและอาเซียนที่ก�าลังจะเติบโตเข้าสู ่
วัยท�างานในอีก 10 ปีข้างหน้า ความตกลงต่าง ๆ ที่ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้ร่วมกันวางรากฐานเอาไว้ ทั้งข้อตกลงยอมรับร่วมคุณสมบัติ
นักวิชาชีพของอาเซียน ความตกลงว่าด้วยการอ�านวยความสะดวก
ทางการค้า รวมถึงความตกลงการค้าเสรีทั้งระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียนด้วยกันเองและกับประเทศคู่เจรจาที่ส�าคัญ เช่น จีน ญ่ีปุ่น 
เกาหลีใต้ สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ จะเป็นเสมือน
กุญแจที่เปิดทางให้เยาวชนของไทยสามารถเข้าไปท�างานในประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่มีค่าตอบแทนสูงกว่า หรือสามารถติดต่อค้าขายทั้ง
สนิค้าและบริการกบัประเทศในอาเซยีนและประเทศคู่เจรจาเหล่าน้ันได้
สะดวกยิ่งขึ้น
 อย่างไรกต็าม เมือ่ค�านึงถงึการเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากร
ของอาเซียนในปัจจุบันที่เร่ิมก้าวเข้าสู ่สังคมสูงวัย ดังจะเห็นได้ว่า  
เด็กและเยาวชนในช่วงวยั 0 - 19 ปี ทีเ่คยมีสดัส่วนสงูถงึร้อยละ 40 ของ
ประชากรทั้งหมดของอาเซียนในช่วงต้นศตวรรษที่ 21 ได้ลดลงเหลือ
เพียงร้อยละ 33.8 ของประชากรทั้งหมดในปี 2561 ในขณะที่สัดส่วน 
ผู ้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า 65 ปี เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ 
ในประเทศไทย โดยเพิ่มจากร้อยละ 9.1 เมื่อปี 2543 เป็นร้อยละ 12 
ในปี 2561 น่ันกห็มายความว่า ในอนาคตเด็กและเยาวชนจะต้องมภีาระ
เพิ่มขึ้นในการหารายได้เพื่อดูแลผู้สูงอายุในครอบครัว

เยาวชนไทย…ก้าวไกลสู่ 
ประชาคมอาเซียน
อุศณา พีรานนท์
อธิบดีกรมอาเซียน 

 เมื่อประมาณ 12 ปีที่แล้ว ในช่วงการเจรจายกร่างกฎบัตร
อาเซยีน เพ่ือวางรากฐานสูก่ารเป็นประชาคมอาเซยีน ประเด็นส�าคัญที่
คณะผู้เจรจาของไทยค�านึงถึง นอกจากการท�าให้อาเซียนเป็นองค์กรที่
มกีฎกติกาในการท�างานและมปีระสทิธภิาพมากขึน้แล้ว เรายงัพยายาม
ผลักดันให้ประชาคมอาเซียนของเราเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง อันหมายถึงการท�าให้ประชาชนเป็นหัวใจส�าคัญในความ 
ร่วมมอืของอาเซยีน โดยผลประโยชน์และความอยูดี่กนิดีของประชาชน
ได้กลายมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายสูงสุดของอาเซียน นอกเหนือจากการ
เสริมสร้างสันติภาพ และส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ประเทศไทยตระหนักดีว่า เด็กและเยาวชน คือ  
พลังขับเคลื่อนที่ส�าคัญของประชาคมอาเซียน 

จึงได้พยายามเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันให้เยาวชนไทย ผ่านโครงการเสริมสร้างความตระหนักรู้
และการปรับหลกัสตูรการศึกษา ทัง้ในระดับโรงเรียนและมหาวทิยาลยั 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะที่จ�าเป็น ทั้งในด้านภาษา เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเรียนรู้เกีย่วกบัประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซยีน ให้มคีวาม
เข้าใจในอตัลกัษณ์และความหลากหลายทางวฒันธรรม รู้เขา รู้เรา และ
มีความพร้อมที่จะใช้โอกาสจากการรวมตัวในภูมิภาคให้เกิดประโยชน์
สูงสุด
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 นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด  
อนัเป็นผลจากการปฏวิติัอตุสาหกรรม คร้ังที ่4 รวมทัง้การเปลีย่นแปลง 
สภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  
จะเป็นความท้าทายทีส่�าคัญส�าหรับเยาวชนอาเซียนทีจ่�าเป็นต้องปรับตัว
ให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงไปพร้อม ๆ กับการรักษาความสมดุล 
กับสิ่ งแวดล ้อม และสร ้างภูมิ คุ ้มกันให ้กับตนเองในระยะยาว  
ทัง้น้ี สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  
โควดิ-19 นับเป็นตัวเร่งให้การปรับตัวดังกล่าวเกดิขึน้อย่างรวดเร็วยิง่ขึน้ 
ทักษะและความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ digital literacy  
กลายมาเป็นทกัษะพ้ืนฐานทีเ่ยาวชนทกุคนต้องมคีวบคู่ไปกบัทกัษะด้าน
การใช้ภาษาเพ่ือให้สามารถเข้าถงึแหล่งความรู้ ข้อมลู และข่าวสารทีจ่ะ
เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินชีวิตประจ�าวันและการประกอบอาชีพ 
ในอนาคต เราได้เห็นการจัดการเรียนการสอนหรือการเผยแพร่ความรู้
สาขาต่าง ๆ ผ่านออนไลน์แพลตฟอร์ม ท�าให้เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่
ต่าง ๆ สามารถเข้าถึงความรู้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น วิกฤตโควิด-19 ในครั้ง
น้ี จึงนับเป็นโอกาสให้เราได้น�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
ในการจัดการศึกษาทางไกล และควรต่อยอดให้มีการน�ามาใช้ 
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นแม้ในยามที่วิกฤตการณ์ดังกล่าวผ่านพ้น 
ไปแล้ว
 ในขณะเดียวกัน วิกฤตโควิด-19 ยังชี้ให้เห็นถึงความจ�าเป็นที ่
เด็กและเยาวชนจะต้องพัฒนาทักษะในการกลั่นกรองและวิเคราะห ์
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับเข้ามา ให้มีความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง  
แสดงความคิดเห็นบนพ้ืนฐานของเหตุผล และใช้พ้ืนที่ไซเบอร์อย่างมี
ความรับผิดชอบ เพ่ือร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้าน
ต่าง ๆ อย่างยั่งยืน 

 นอกจากนี้ เรายังได้เห็นสิ่งดีงามที่เกิดขึ้นในสังคมไทย ทั้งใน
เร่ืองการมีวินัย ความขยันอดทน การใช้สติปัญญาเพื่อสร้างทางเลือก
และปรับตัวในยามที่เผชิญปัญหา รวมทั้งความเอื้ออาทรและแบ่งปัน
ซึ่งกันและกัน คุณธรรมอันดีงามเหล่าน้ีช่วยบรรเทาผลกระทบจาก
วิกฤตที่เกิดขึ้น ช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบา และช่วยให้คนไทยสามารถ
ก้าวไปข้างหน้าด้วยกนั โดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลงั จึงเป็นสิง่ทีเ่ยาวชนไทย
ควรรักษาและปลกูฝัง ให้เป็นตัวอย่างทีดี่ส�าหรบัเพือ่นเยาวชนอาเซยีน 
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเอง สังคม และประเทศชาติให้สามารถผ่าน
พ้นวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต รวมทั้งเพื่อร่วมกันสร้าง
ประชาคมอาเซยีนของเราให้เป็นสงัคมทีน่่าอยู ่และเป็นประชาคมแห่ง
ความเอื้ออาทรและแบ่งปัน (Caring and Sharing Community)  
ได้อย่างแท้จริง
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ภาษาอังกฤษ พาทะลุมิติ…
อุสนา วงษ์นาคเพ็ชร์
นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ 
สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ

 ในยคุทีโ่ลกของเราเปิดกว้างทางด้านการติดต่อสือ่สารมากขึน้  
เชื่อมต่อเข้าถึงกันได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว ภาษาอังกฤษเป็นภาษา 
สื่ อกลางที่ คนทั่ ว โลกใช ้สื่ อสารกัน คือกุญแจส�า คัญสู ่ อนาคต 
ในระดับสากล แน่นอนว่าภาษาองักฤษจะพาเราเดินทางไปได้อย่างกว้าง
ไกลมากยิ่งขึ้น หากเพิ่มขีดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษให้มาก
ข้ึนผู้ใช้จะได้ประโยชน์มากเกินกว่าที่จะเรียนรู้เพื่อการสื่อสารเท่าน้ัน  
แต่จะได้รางวัลของการพัฒนาด้านสติปัญญาที่จะติดตัวไปตลอด
ชีวิต โดยเฉพาะเด็ก ๆ แล้ว ทักษะอื่น ๆ ที่พวกเขาพัฒนาในระหว่าง
การเรียนภาษาองักฤษน้ัน จะมอีทิธพิลอย่างส�าคัญต่อเส้นทางสูก่ารเป็น
พลเมอืงโลกทีม่คุีณภาพอย่างไร้พรมแดน และอนาคตอนัใกล้จะประสบ
ความส�าเร็จในระดับสากล นอกจากน้ัน ยังจะได้พัฒนาความยืดหยุ่น 
ในการด�ารงชีวิต ความเห็นอกเห็นใจต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง และความ
ฉลาดทางด้านวัฒนธรรม

รู้ภาษาอังกฤษมีประโยชน์และเพิ่มทักษะชีวิตอื่นๆ อย่างไร
 กระบวนการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษไม่ใช่ช่วยแค่มีความรู้ 
แต่เพิ่มพูนทักษะชีวิตในมิติต่าง ๆ เหล่านี้
1) มีความคิดสร้างสรรค์
 การที่สามารถพูดได้หลากหลายภาษาท�าให้สมองได้ฝึก
กระบวนการแยกแยะ และฝึกการคิดอยู ่ตลอดเวลา เพราะการ 

สับเปลี่ยนภาษาจะช่วยให้สมองได้ฝึกฝนแยกแยะค�าศัพท์และหลักการ
ใช้ภาษาในแต่ละวัฒนธรรม นอกจากน้ี ยังถูกเบี่ยงเบียนความสนใจ 
ได้ยาก และมีสมาธิมากกว่าบุคคลที่สามารถพูดได้เพียงภาษาเดียว

2) พัฒนาความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม
 ภาษาคู่วัฒนธรรม ทั้งสองสิ่งน้ีมีความเชื่อมโยงกันตลอดเวลา  
สภาพแวดล้อมของการท�างานระดับสากล เมื่อพูดคุยด้วยการใช้ภาษา
อังกฤษอย่างผ่อนคลายกับบุคคลอื่นที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลาย 
ทัว่ทกุมมุโลก จะพัฒนาความเข้าใจต่อกนัได้อย่างสบาย เมือ่เราได้สือ่สาร
วฒันธรรมไทยกบับคุคลในวฒันธรรมอืน่ ๆ  ย่อมพฒันาความเข้าใจและ
ความร่วมมือได้ง่ายขึน้ ถงึแม้วิธีคิดและการปฏบิติัอาจแตกต่างกันไปบ้าง

3) มีทักษะการเข้าสังคมได้อย่างเป็นธรรมชาติ
 บุคคลที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ จะต้องผ่านการฝึกฝนทั้ง 
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ท�าให้ได้ฝึกฝนทั้งหลักการใช้ภาษาที่ถูกต้อง  
ฝึกการใช้หลักไวยากรณ์ มีคลังค�าศัพท์ที่มากขึ้น และการพูดคุยกับ 
ชาวต่างชาติซึ่งจะเป็นการฝึกฝนการเข้าสังคมในเวลาเดียวกัน ดังน้ัน  
การพัฒนาทกัษะท�าให้บคุคลน้ันปรับตัวเข้ากบัคนอืน่ได้ง่าย และมีทกัษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์และสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

4) สร ้างโอกาสในการศึกษาต ่อในระดับท่ีสูง ข้ึนโดยเฉพาะ 
ในต่างประเทศ
 หากวางแผนชีวิตที่จะไปศึกษาต่อ การแข่งขันในการคัดเลือก 
เข้าศึกษาต่อเป็นสิ่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ การมีความพร้อมด้านภาษา
อังกฤษเป็นโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาเป็นล�าดับแรก ๆ เสมอ
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5) สร้างโอกาสการได้งานที่มั่นคง
 การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจะช่วยเปิดโอกาสการหางานที่มั่นคง
ได้มาก ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการได้รับคัดเลือก การสื่อสาร พูดคุย  
การเขียนเอกสารกับชาวต่างชาติอย่างมีประสิทธิภาพ ขณะน้ีโลกของ
การท�างานไร้พรมแดนแล้ว บคุคลใดมีทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษได้
คล่องตัว การได้รับการพิจารณาให้เข้าร่วมในการท�างานได้ต�าแหน่งงาน
ที่ดีย่อมมาถึงแล้ว  

เรียนภาษาอังกฤษให้สนุกได้อย่างไร
 ปัจจุบันการเรียนภาษาอังกฤษไม่เป็นเร่ืองยากและน่าเบื่อ 
อีกต่อไป เพราะสามารถเรียนรู้ในรูปแบบมิติต่าง ๆ มีความยืดหยุ่น
มากกว่าในเวลาทีผ่่านมา มหีลากหลายทางเลอืกมากยิง่ขึน้ เราเลอืกให้
เหมาะกับความต้องการและความสนใจโดยค�านึงถึงการเรียนรู้แบบวิธี
ธรรมชาติซึ่งจะท�าให้เราสามารถเข้าใจและสื่อสารได้อย่างอัตโนมัติ 
รับรองได้ว่าเราจะสนุกไปพร้อมกับการเรียนรู้อย่างแน่นอน

1) เรียนภาษาอังกฤษด้วยการฟังเสียงจากบทภาพยนต์ บทสนทนา  
รบัฟังข่าวสาร เพ่ือให้เราคุ้นกบัส�าเนียงของเจ้าของภาษา จะได้ฟังออก
ว่าเขาพูดว่าอะไรน่ันเอง จะให้ดีต้องฟังจากหลาย ๆ ส�าเนียง เช่น  
อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย อินเดีย แอฟริกาใต้ เป็นต้น เริ่มจากฟัง
ก่อนว่าเขาพูดว่าอย่างไร โดยยังไม่ต้องดูสคริปต์ ให้เขาพูดจบประโยค
เราก็หยุดไว้ชั่วคราวแล้วพูดตาม แล้วค่อย ๆ ฝึกจนเราสามารถพูดได้
พร้อมกันกับบทสนทนา อันน้ีจะเป็นการช่วยในเร่ืองของการหัดพูด
โต้ตอบหรือการพูดในชีวิตประจ�าวัน

2) การฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยการร้องเพลง จะช่วยในเรื่องของ 
การหัดออกเสียงในแบบเพลิน ๆ โดยที่เราไม่รู้ตัว โดยเฉพาะการ 
เชื่อมเสียงระหว่างค�า

3) อ่านบทความส้ัน ๆ  จากนทิาน นติยสารท่ีชอบ หรอืการ์ตนู เพราะ
มีโครงสร้างทางภาษาที่ไม่ซับซ้อน ใช้ค�าศัพท์ไม่ยากและมาพร้อมกับ
รูปภาพ ซึ่งท�าให้เข้าใจง่ายขึ้น เมื่อเข้าใจมากขึ้นก็ค่อยเพ่ิมระดับ 
ความยากขึ้นไป

4) การฝึกเขียนไดอารี่ภาษาอังกฤษ ฝึกโดยเขียนเองตรวจเอง อาจ
ลองผดิลองถกูในช่วงแรก ๆ  และหลงัจากน้ัน การเขยีนของเรากจ็ะเร่ิม
ดีขึ้นและคุ้นชินมากขึ้น เพราะกิจวัตรบางอย่างของเรามักจะใกล้เคียง
ของเดิม ในขณะเดียวกันหากได้อ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษไปด้วย  
จะได้สงัเกตแบบประโยคทีใ่ช้และน�ามาปรับใช้เป็นแบบฉบบัของตนเอง 

5) การฝึกเขียนโต้ตอบหรือสอบถามบนโลกออนไลน์ สามารถ
สอบถามปัญหากับคนอื่นหรือผู้รู้ สามารถขอค�าแนะได้ใน Facebook 
Twitter แน่นอนว่าการแสดงความคิดเห็น อธิบาย และโต้ตอบ ต้อง
เป็นภาษาองักฤษ เราลองไปดูสว่ิาเขาเขยีนติชมกนัอย่างไร ค�าไหนเป็น
ค�าชม ค�าไหนต�าหนิ เราเรียนรู้จากการแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคม
ออนไลน์รูปแบบต่างกันไป นอกจากนี้ ยังสามารถเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
ผ่านการเล่นเกมส์ บททดสอบอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ

เกมส์หรือบททดสอบ ก็พาทะลุมิติได้
ลองมาทดสอบกัน เลือกข้อที่ถูกที่สุด
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ค�าที่มักอ่านผิด ค�าเหล่านี้ควรออกเสียงที่ถูกต้องอย่างไร?
1. Suite (ส - วีท ไม่ใช่ สูท หรือ สู-อิท) เวลาไปพักโรงแรมแล้วต้องการ
ห้องกว้างขวางเป็นพิเศษ “I want a suite room.” ถ้าออกเสียงว่า  
“สูทรูม”ความหมายจะเปลี่ยนทันทีกลายเป็น “ฉันต้องการห้องเก็บ 
ชุดสูท” เพราะค�าศัพท์ที่แปลว่า “ห้องชุดในโรงแรม” ต้องออกเสียง
ว่า “ส-วีท” 

2. Error (แอ - เร่อะ ไม่ใช่ อี-เร่อะ หรือ เออ-เร่อ) ค�าว่า “error”  
แปลว่า “ข้อผิดพลาด, ความคลาดเคลื่อน” ที่ถูกต้องจะอ่านว่า  
“แอ-เร่อะ” ออกเสยีงเน้นหนักทีพ่ยางค์แรก ส่วนพยางค์หลงัออกเสยีง
เบา ๆ เท่านั้น

3. Island (ไอ - เลินด์ ไม่ใช่ ไอซ-แลน หรือ อิซ-แลน) ค�าว่า “Island”  
ที่แปลว่า “เกาะ” ไม่ออกเสียงตัว “s” อ่านว่า “ไอ-เลินด์” มีเสียงตัว 
d ตรงท้ายด้วย หลายคนมักจะชอบออกเสียงโดยมีตัว “s หรือ 
ซ” ระหว่างค�าเป ็น “ไอซ-แลน” ซึ่งจะไปพ้องเสียงกับค�าว ่า  
“Iceland” ที่แปลว่า “ประเทศไอซ์แลนด์” 

ภาษาอังกฤษท่ีชาวตะวันตกไม่รู ้ จัก แต่เรามักพูดติดปากกัน  
ภาษาที่ถูกต้องใช้ค�าอะไร

4. เวลาที่พบข้อมูลส�าคัญ แล้วประสงค์จะถ่ายเอกสารเก็บไว้ เราน�า
หนังสือเล่มนั้นไปให้เจ้าหน้าที่ถ่ายเอกสารให้ เราจะใช้ค�าใดที่ถูกต้อง
         Could you please _ _ _ for me? (photocopy ไม่ใช่ 
print  หรือ xerox)
 เพราะความเคยชนิทีม่กัจะพูดว่า Xerox ซึง่ค�าว่า Xerox เป็น

ชื่อยี่ห้อเคร่ืองถ่ายเอกสาร ถ้าเราต้องการถ่ายเอกสาร เราควรใช้ค�าว่า 
copy หรือ photocopy จึงจะถูก 

5. เวลาจะบอกผู้อื่นว่า ฉันต้องการดูหนังฝรั่งที่พากย์ภาษาอังกฤษ  
จะเลือกใช้ประโยคใด
 I want to watch _ _ _ (an English film ไม่ใช่ a soundtrack 
film หรือ a subtitled film).
 ความหมายของค�าว่า “soundtrack” หมายถึง ดนตรีที่อยู่ใน
ภาพยนตร์ ส่วนหนังที่มีค�าบรรยายใต้ภาพเราเรียกว่า “a subtitled 
film”

6. สาว ๆ คนไหนที่อยากตามแฟชั่นเพื่อให้ทันสมัยจะใช้ว่าอย่างไร 
(Trendy  ไม่ใช่ Fashion หรือ In trend)
 บางทีเวลาต้องการพูดว่า “มันทันสมัย” เราอาจจะติดปากว่า  
“It is in trend.” ค�าว่า “ทันสมัย” ฝรั่งจะใช้ค�าว่า “trendy” หรือ  
“fashionable” ที่ถูกจึงเป็น It is trendy. หรือ It is fashionable.

ป้ายต่าง ๆ  รวมทัง้สิง่ทีร่อบตัวหรือใกล้ตัว ท�าให้ได้ค�าศัพท์ภาษาองักฤษ
ใหม่ๆ เช่นกัน ตัวอย่างป้ายที่ถูกต้อง เพื่อน�าไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป  

 บทความน้ีได้ให้สาระ เกร็ดความรู้และแนวทางการก้าวทะลมิุติ 
ด้วยภาษาอังกฤษ ไปค้นหาสิ่งใหม่ ๆ  ที่ท้าทายหรืออาจจะไปตามความ
ใฝ่ฝันของแต่ละบุคคล ขอให้ทุกท่านก้าวผ่านไปให้ได้นะคะ
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COVID - 19 ซึ่งนับเป็นโรคระบาดแห่งศตวรรษที่ส่งผลกระทบอย่าง 
กว้างขวางต่อประชาชนทัว่โลก ทกุประเทศต้องประสบกบัความท้าทาย  
รวมถึงประเทศไทยที่จ�าเป็นต้องด�าเนินนโยบายเพื่อควบคุมการระบาด
ของโรค COVID - 19 ที่ระบาดไปทุกภูมิภาคทั่วโลก ท�าให้ประเทศ 
ต่าง ๆ จ�าเป็นต้องด�าเนินนโยบายเพื่อควบคุมการระบาดของโรคอย่าง
เข้มข้น ซึ่งรวมถึงมาตรการจ�ากัดการเดินทางระหว่างประเทศของผู้คน
ทั่วโลก ส่งผลให้คนไทยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้ และ
ตกค้างอยู่ในต่างประเทศจ�านวนมาก ทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว นักเรียน 
นักศึกษา พระภิกษุ ผู้แสวงบุญ แรงงานไทยในต่างประเทศ หรือแม้แต่
ผู้ป่วยที่ต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเพ่ือรักษาตัว กรมการกงสุล 
สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ จ�านวน 96 แห่งทั่วโลก  
ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการดูแลและคุ้มครองคนไทย 
ในต่างประเทศ จึงมีหน้าที่ที่จะให้ความช่วยเหลือคนไทยตกค้าง 
ให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้อย่างปลอดภัย ประชาชนจึงได้
เห็นภาพการด�าเนินงานตามนโยบาย “การทูตเพื่อประชาชน”  
ของกระทรวงการต่างประเทศได้อย่างชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากยิง่ขึน้
 ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 จนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2563 
เป็นต้นมา กรมการกงสุลร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 
และเครือข่ายกงสุลอาสาทั่วโลก ได้ให้ความช่วยเหลือและน�าคนไทย 
กว่า 50,000 คน เดินทางกลบัประเทศไทยผ่านทางบก ทางอากาศ และ
ทางน�้า โดยการท�างานเพ่ือให้ความช่วยเหลือคนไทยในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
ระหว่างการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 เต็มไปด้วยความท้าทาย 
อุปสรรค และข้อจ�ากัดมากมาย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการด้านสาธารณสุข 
และการ lock down ในพ้ืนที่ การขาดแคลนหน้ากากอนามัยและ
เวชภัณฑ์ที่จ�าเป็น ข้อจ�ากัดด้านการเดินทางและระบบขนส่งมวลชน  
การเข้าถึงการรักษาพยาบาลในพ้ืนที่ ตลอดจนบุคลากรของสถาน

กรมการกงสุล : 20 ปี  
บนเส้นทางการทูตเพื่อประชาชน
ชาตรี อรรจนานันท์
อธิบดีกรมการกงสุล

 ในโอกาสที่กรมการกงสุลและมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้ฉลอง
วาระครบรอบ 20 ปี เมื่อปี 2562 นับเป็นเวลาสองทศวรรษแห่งการ
ท�างาน โดยน้อมน�าแนวพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเป็นหลักคิด 
ในการด�าเนินงานมาโดยต่อเนื่อง โดยมีประชาชนและเยาวชนไทยเป็น
ศูนย์กลางการยดึมัน่และน้อมน�าแนวพระราชด�าริของมลูนิธยิวุทตูความ
ดีในการสร้างเยาวชนของชาติให้เป็นก�าลังของชาติบ้านเมือง โดย 
ปลูกฝ ัง จิตส�านึก จิตอาสา และพัฒนาโลกทัศน ์ เยาวชนไทย 
ผ่านโครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ  การด�าเนินงานของกรมการกงสุลได้
มุ ่งเน้นงานการทูตเพ่ือประชาชน ทั้งการดูแลทุกข์สุขของคนไทย 
ในต่างประเทศกว่า 1.6 ล้านคนทั่วโลก การให้บริการด้านกงสุล 
แก่คนไทย และพัฒนางานกงสุลสู่ Smart & Best Service โดยมี 
ประชาชนเป็นศูนย์กลาง และมีเป้าหมายส�าคัญ คือ ไม่ว่าประชาชน 
จะอยู่ที่ใดในโลก จะต้องสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึง  
เสมอภาค ตลอดจนอยู่ดีมีสุขในต่างประเทศ

การทูตเพื่อประชาชนในยุค COVID - 19
  
 การด�าเนนิงาน “การทตูเพ่ือประชาชน” สะท้อนให้เหน็ชดัเจน
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 หรือ  
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เอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่มีจ�านวนไม่มากเมื่อเทียบกับ
จ�านวนคนไทยในแต่ละแห่ง กระทรวงการต่างประเทศจึงต้องวางแผน
การด�าเนินงานอย่างรอบคอบและรอบด้านมากที่สุด โดยเฉพาะการ
อพยพคนไทยออกจากเมืองอู่ฮ่ัน ประเทศจีน พ้ืนที่ศูนย์กลางการแพร่
ระบาดของโรค ซึ่งถือเป็นความท้าทายแรกของผู้ปฏิบัติหน้าที่อพยพ 
คนไทยกว่าร้อยชีวิตกลับประเทศไทย
 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ด�าเนินการให้ความ 
ช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ และกรมการกงสุลเป็นหน่วยงานหลัก
ในการประสานงานเพ่ือบูรณาการการท�างานระหว่างส�านักงาน 
ในต่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย อาทิ กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กองบัญชาการ
กองทัพไทย ส�านักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และส�านักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง โดยเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศทุกคน 
ต่างปฏิบัติงานอย่างเต็มก�าลัง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่กงสุลในต่างประเทศ
ทีเ่ป็นส่วนหน้าให้ความช่วยเหลอืคนไทยในต่างประเทศอย่างดีทีส่ดุตลอด
ช่วงที่มีการแพร่ระบาด ทั้งการดูแลคนไทยที่ตกค้างในสนามบิน  
การออกเยี่ยมคนไทยที่ตกค้างอยู่ในที่ต่าง ๆ การจัดท�าและแจกจ่าย 
ถุงยังชีพ การประสานงานเพ่ืออ�านวยความสะดวกและจัดยานพาหนะ
รับส่งคนไทยไปยังสนามบินหรือด่านชายแดน การประสานงานกับ 
สายการบินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเที่ยวบินส่งคนไทยเดินทาง
กลับบ้าน
 การจัดเที่ยวบินในแต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะต้องมีการ
ประสานงานรอบด้าน เพราะการท�างานในคร้ังน้ีไม่ใช่แค่การส่งคนไทย 
กลับบ ้าน แต ่ต ้องค�านึงถึงการควบคุมการแพร ่ระบาดของโรค 
ในประเทศไทยด้วย นอกจากจะต้องจัดหาเที่ยวบินและสายการบินที่ให้
บริการในช่วงทีห่ลายประเทศต่างประกาศปิดน่านฟ้าแล้ว ยังต้องประสาน

งานกบัหน่วยงานในประเทศไทยเพ่ือเตรยีมการกกักนัโรคในในสถานที่
ที่รัฐก�าหนด (State Quarantine) ให้แก่คนไทยที่จะเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศด้วย ขณะที่สถานการณ์ในบางประเทศมีข้อจ�ากัดในการ
จัดหาแพทย์เพ่ือตรวจเชือ้ COVID หรือแม้กระทัง่การหาใบรับรองแพทย์
ส�าหรับการเดินทางแบบ Fit to Fly (ทางอากาศ) หรือ Fit to Travel 
(ทางอากาศ) นอกจากน้ี สถานเอกอคัรราชทตู/สถานกงสลุใหญ่ต้องดูแล
คนไทยที่ยังตกค้างและเดินทางกลับประเทศไทยไม่ได้ ต้องจัดหาและ
ส่งถงุยงัชพี จัดหาทีพั่กชัว่คราว รวมถงึจัดยานพาหนะในการเคลือ่นย้าย
คนไทยกลับบ้าน
 ภารกจิทีม่คีวามท้าทายและสะท้อนความร่วมมือของเจ้าหน้าที่
สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศต่าง ๆ ต้ังแต่ 
การช่วยเหลือคนไทยเป็นหมู ่คณะโดยการจัดเที่ยวบินหรือแม้แต่ 
นักท่องเที่ยวไทยเพียงคนเดียวที่ติดอยู ่ที่กรุงพอดโกริซา ประเทศ 
มอนเตเนโกร นานกว่า 50 วัน ให้สามารถเดินทางกลับประเทศไทย  
ดังเช ่นนักท่องเที่ยวรายน้ีจ�าเป ็นต ้องเดินทางโดยรถยนต์จาก 
มอนเตเนโกรไปยังกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยเดินทางผ่าน
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา โครเอเชีย และฮังการี ระยะทางรวมกว่า 
1,380 กิโลเมตร เพ่ือขึ้นเคร่ืองบินไปยังนครแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศ
เยอรมนี และต่อเคร่ืองไปยังกรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
เพ่ือเดินทางกลบัประเทศไทยโดยเทีย่วบนิพเิศษทีส่ถานเอกอคัรราชทตู 
ณ กรุงเฮก จัดขึ้น การเดินทางในคร้ังน้ีต ้องมีการประสานขอ 
ความร่วมมือจาก 5 ประเทศทางผ่าน เพ่ืออนุญาตให้คนไทย 
ผ่านแดนเป็นกรณีพิเศษ อีกทั้งประสานไปที่จุดผ่านแดนทุกจุด 
เพ่ือซักซ้อมความเข้าใจให้ตรงกันว่า จะไม่มีการกักตัวคนไทยรายนี ้
อย่างเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ  โดยทกุจุดทีต่่อเครือ่งบนิทัง้ทีก่รงุเวยีนนา 
นครแฟรงก ์ เฟ ิ ร ์ ต  และก รุ งอัมส เตอร ์ ดัม  จะมี เจ ้ าหน ้ าที ่
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สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไปรอรับ เพ่ือให้มั่นใจว่า 
นักท ่องเที่ยวคนน้ีสามารถขึ้นเคร่ืองบินเพ่ือเดินทางต ่อไปได ้  
ซึ่งถือเป็นการร่วมแรงร่วมใจของทีมประเทศไทยเพ่ือให้คนไทย 
ได้กลับไปเหยียบผืนแผ่นดินไทยอีกครั้งพร้อมด้วยรอยยิ้ม
 กรณีที่นักศึกษาไทยในซูดานที่ป่วยด้วยวัณโรคขอรับความ 
ช่วยเหลือเพ่ือเดินทางกลับมารักษาพยาบาลในประเทศไทยโดย 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร ได้ประสานงานกับกงสุลกิตติมศักดิ์  
ณ กรุงคาร์ทมู เพ่ือติดตามการรักษาและให้ความช่วยเหลอืแก่นักศึกษา  
โดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับโรงพยาบาล
และสายการบนิ เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎเกณฑ์ของสายการบนิ และเมือ่ 
นักศึกษาไทยได้รับการรักษาจนมีอาการดีขึ้น จึงสามารถเดินทาง 
กลับประเทศไทยได้พร้อมกับเที่ยวบินพิเศษ  
 กรมการกงสุลยังได้ท�างานร่วมกับเครือข่ายชุมชนไทย กลุ่มคน
ไทยจิตอาสาทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ 
คนไทยทีไ่ด้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค รวมถงึร่วมมอืกบั
ภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อดูแลและให้ค�าปรึกษาด้านสุขภาพกายและ
สขุภาพจิตแก่คนไทยในต่างประเทศออนไลน์ ผ่านแอปพลเิคชนั Ooca 
และ Dr. A to Z นอกจากน้ี สถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสลุใหญ่
ในหลายประเทศ อาทิ ซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ และอิหร่าน ได้ร่วมกับ
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งกลุ่มในแอปพลิเคชัน Line 
เพ่ือให้ค�าปรึกษาและค�าแนะน�าในการดูแลตนเองเมื่อติดเชื้อไวรัส 
COVID - 19 ตลอดจนจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ และ
การป้องกันดูแลตนเองจากการติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ผ่านทาง 
video conference ด้วย
 นอกจากน้ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และปลดั
กระทรวงการต่างประเทศยังได้เน้นย�้าให้สถานเอกอัครราชทูตและ 

สถานกงสุลใหญ่ส�ารวจเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย เวชภัณฑ์ 
และวิทยาการด้านสาธารณสุขจากประเทศต่าง ๆ เพื่อน�ามาปรับใช ้
กับประเทศไทย ซึ่งเป็นการท�างานแบบบูรณาการรอบด้านในการ
คุ้มครองและดูแลคนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ   

“ทุกแห่งหนเราดูแล”
 กรมการกงสุลได้ด�าเนินโครงการการทูตเพื่อประชาชนเชิงรุก 
โดยให้ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ออกไปให้บริการด้านกงสุลแก่ประชาชน
ไทยอย่างสม�่าเสมอ ได้แก่ โครงการกรมการกงสุลสัญจร และการ 
จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ออกไปท�าหนังสือเดินทางแก่
ประชาชนในจังหวัดต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง และในต่างประเทศได้
ด�าเนินโครงการกงสลุสญัจรโดยสถานเอกอคัรราชทตู/สถานกงสลุใหญ่
ทั่วโลกประมาณ 280 ครั้ง ต่อปี 
 การขับเคลื่อนภารกิจกงสุลเชิงรุกในระดับท้องถิ่น ยังรวมถึง 
การด�าเนินโครงการกงสลุ 4.0 โดยการออกไปประชาสมัพนัธ์ให้ความรู้ 
และข้อมลูด้านกงสลุทีเ่ป็นประโยชน์กบัประชาชนเกีย่วกบัการเดินทาง
ไปท�างาน ศึกษา และท่องเที่ยวในต่างประเทศ โดยเน้นกลุ่มจังหวัด 
เป้าหมายในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือและภาคเหนือทีค่นไทยในภมิูภาค
ดังกล่าวนิยมการเดินทางไปท�างานต่างประเทศ หรือมีค ่านิยม 
ในการสมรสกับคนต่างชาติ เพ่ือป้องกันการเกิดปัญหาในการเดินทาง
ไปท�างานและใช้ชีวิตในต่างประเทศตั้งแต่ต้นทาง
 การทูตเพ่ือประชาชนเชิงรุกครอบคลุมถึงการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้ชุมชนไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยกรม 
การกงสุลได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดต้ัง “คณะกรรมการสห
วิชาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ” 
เพ่ือบูรณาการยุทธศาสตร์และแผนงานของหน่วยงานต่าง ๆ ของไทย 
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ที่มีความเกี่ยวข้องกับคนไทยในต่างประเทศ เพ่ือให้การขับเคลื่อน
กิจกรรมดูแลและคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัมปีระสทิธภิาพ และตอบสนองความต้องการของคนไทยในต่าง
ประเทศ โดยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่จัด
โครงการและกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรู้ทักษะ
อาชีพแก่ชุมชนไทยในพ้ืนที่ อาทิ โครงการสนับสนุนการเรียนการสอน
ภาษาไทย ดนตรีไทย โครงการว่าจ้างทีป่รึกษาทางกฎหมายเพ่ือดูแลคน
ไทย โครงการจัดกิจกรรมสันทนาการเชื่อมความสามัคคีของคนไทยใน
ต่างประเทศ
 นอกจากน้ี กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูต สถาน 
กงสุลใหญ่ ให้ความส�าคัญกับการ “ป้องกัน – เสริมสร้าง” ได้สร้าง 
เครือข่ายชมุชนไทยจิตอาสาในต่างประเทศ เพ่ือการปฏบิติัหน้าที ่“กงสลุ
อาสา” ในการสนับสนุนการช่วยเหลือดูแลคนไทยตกทุกข์ได้ยาก 
ในต่างประเทศโดยในปี 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้เป็นประธานในพิธมีอบเขม็ “กงสลุอาสา” และใบประกาศเกยีรติคุณ
แก่ผู้แทนชุมชนไทย ในต่างประเทศและคนไทยในประเทศที่มีบทบาท
สนับสนุนงานด้านกงสุลและดูแลทุกข์สุขคนไทยเป็นครั้งแรกด้วย

“บริการทันสมัย ใส่ใจประชาชน”  
 กรมการกงสุลมุ่งหน้าพัฒนางานบริการต่าง ๆ เพ่ืออ�านวย 
ความสะดวกและลดค่าใช้จ่ายให้คนไทยอย่างต่อเน่ือง โดยเป็นหน่วยงาน
หลกัในการขบัเคลือ่นบริการและยกระดับงานกงสลุสูก่ารเป็น Smart & 
Best Service ทีม่ปีระชาชนเป็นศูนย์กลาง ทัง้การพัฒนาระบบ e – Visa  
เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะเดินทางเข้า
ประเทศไทย การพัฒนาแอปพลิเคชั่น “Thai Consular” ที่ใช้งานได้
สะดวก ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่และการดูแลคนไทยในต่างประเทศแบบ  

e – consular assistance รวมถึงการพัฒนาระบบงานรับรองเอกสาร
นิติกรณ์ โดยผลการด�าเนินงานล่าสุดคือ โครงการเอกสารราชการ 
สองภาษา ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการกงสุล กระทรวง 
การต่างประเทศ กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ประชาชน 
ทีต้่องการน�าเอกสารราชการไทยไปใช้ในต่างประเทศ สามารถไปขอคัด
เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษจากส�านักงานเขตและอ�าเภอ 
ทัว่ประเทศก่อนน�าไปรับรองนิติกรณ์เอกสารทีก่รมการกงสลุ เพ่ือน�าไป
ใช้ในต่างประเทศได้ และยังมีเป้าหมายที่จะพัฒนาแบบฟอร์มภาษา
อังกฤษของกรมพัฒนาธุรกิจการค ้า เพื่ออ�านวยความสะดวก 
ในการประกอบธุรกิจ การค้า และการลงทุนของประชาชนด้วย
 นอกจากนี้ ในช่วงกลางปี 2563 กรมการกงสุลจะเปิดตัว
หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 ซึ่งเป็นหนังสือเดินทาง 
ที่ทันสมัย มีคุณลักษณะด้านความปลอดภัยสูง รวมทั้งเพ่ิมอายุ
หนังสือเดินทางจาก 5 ปี เป็น 10 ปี (ทางเลือกส�าหรับผู้บรรลุนิติภาวะ) 
ลดระยะเวลารับค�าร้อง รวมทั้งมีแผนจะเปิดส�านักงานหนังสือเดินทาง
ชั่ วคราวในส ่วนภูมิภาค กรุงเทพฯ และปริมณฑลแห ่งใหม ่  
รวม 7 ส�านักงาน ได้แก่ ส�านักงานหนังสือเดินทางฯ นครศรีธรรมราช 
บุรีรัมย์ หนองคาย เพชรบุรี ปทุมวัน บางใหญ่ และธัญบุรี ซึ่งจะท�าให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

การปฏิบัติงานเพื่อประชาชน  
โดยมุ่งเน้นประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  
จึงเป็นภาพสะท้อนที่ชัดเจนของค�ากล่าว  

“การทูตเพื่อประชาชน ทุกแห่งหนเราดูแล” 
 และเป็นหลักในการท�างานของผู้ปฏิบัติงานด้านกงสุลเสมอมา 
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ปลูกต้นกล้าความดี จากวันวานถึงวันนี้
ปราณี  ทัยคุปต์ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนอนุบาลราชบุรี จ. ราชบุรี

 โรงเรียนอนุบาลราชบุรีเข ้าร ่วมโครงการยุวทูตความดี
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร ตั้งแตป่ ี2542 ปจัจบุนัด�ารงสถานะ
เป็นมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียน
อนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมของมูลนิธิฯ ตลอด 
ระยะเวลา 20 ปี ครอบครัวชาวอนุบาลราชบุรี รู้สึกเป็นเกียรติและ 
ภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งโครงการยุวทูตความดี
 มูลนิธยิวุทตูความดีฯ ด�าเนินกจิกรรมอนัหลากหลายสอดคล้อง
กบัปณิธาน “ปลกูจิตส�านกึ ฝึกจิตอาสา พฒันาโลกทัศน์” โดยมลูนิธฯิ  
จัดโครงการที่มีประโยชน์หลายโครงการ อาทิ โครงการค่ายอบรม 
โครงการพัฒนาโลกทัศน์ โครงการ “ผู้อุปถัมภ์” และโครงการรณรงค์
เพ่ือเสริมสร้างเยาวชนในกลุ่มยุวทูตฯ โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้รับ
โอกาสในการเข้าร่วมโครงการที่มีคุณค่าเหล่าน้ี ท�าให้ครูและนักเรียน
สามารถน�าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาเผยแพร่ ขยายผล 
ในโรงเรียนและชุมชนของตน  
 โครงการธนาคารความดี เป็นโครงการแรกทีโ่รงเรียนอนุบาล
ราชบุรีได ้ด�าเนินการจัดท�า เพ่ือส ่งเสริมให้นักเรียนท�าความดี  
เมื่อท�าความดีแล้ว จะได้รับบัตรความดีและได้รับคะแนนความดี 
ตามระดับต่าง ๆ จากน้ันสามารถน�าคะแนนที่ได้ไปฝากและถอนเพ่ือ
แลกสิง่ของทีท่างธนาคารความดีก�าหนด ผูท้ีฝ่ากคะแนนสงูสดุในแต่ละ

ชัน้เรียนจะได้รับเกยีรติบตัรและเขม็ยวุทตูความดี จากกระทรวงการต่าง
ประเทศ นักเรียนทีไ่ด้รับจะเกดิความภาคภมิูใจในตนเอง ในการเป็นคน
ดีและมีจิตส�านึกในการท�าความดีอย่างต่อเนื่อง และในปี 2544 มูลนิธิ
ยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดท�าเข็มยุวทูตความดขีึ้น
เพ่ือกระตุ้นและส่งเสริมให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการยุวทูตความดี 
เฉลมิพระเกยีรติฯ เกดิขวญัและก�าลงัใจ ตลอดจนเพือ่เป็นเกยีรติประวติั
และความภาคภูมิใจแก่ตัวนักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งนักเรียนดีเด่นของ
โรงเรียนอนุบาลราชบุรีจ�านวน 10 คน ได้รับเข็มยุวทูตความดี เป็นที่
ปลาบปลื้ม ยินดี ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างยิ่ง 
 โครงการแห่งความประทับใจอีกหน่ึงโครงการที่มูลนิธิยุวทูต 
ความดีฯ ได้จัดขึ้นที่โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 
2557 คือ โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูต
ความดี มีการจัดนิทรรศการ เยี่ยมชมเมืองความดีโดยเปิดโอกาสให้
นักเรียน ในโรงเรียนเครือข่ายเข้าร่วมชม ท�าให้นกัเรยีนได้ซมึซบัการเป็น
พลเมืองดี ขยันหมั่นเพียร อ่อนน้อมถ่อมตน มีจิตใจหนักแน่น ม่ันคง 
ในการท�าความดี มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ได้รับการปลูกจิตส�านึกให้มี 
ความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย ในตนเอง รวมถึงการเป็นผู้มีจิตอาสา 
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีจะฝังรากลึกลงไปในจิตใต้ส�านึก เพ่ือให้เด็กทุกคนเติบโต
เป็นคนดีของชาติที่มุ่งมั่นอดทนและพัฒนาตนเองได้ นักเรียนได้สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้กับโรงเรียนอื่น ๆ ผ่านเมืองความดี ทั้งนี้ มีโรงเรียน
เข้าร่วมโครงการรณรงค์ฯ จ�านวน 6 โรงเรียน โดยมี ผอ. 6 คน  
ครู 142 คน และนักเรียนที่เข้าร่วม 3,765 คน รวมทั้งสิ้น 3,913 คน
 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 ฯพณฯ นายดอน ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เดินทางไปเยี่ยมโรงเรียน
อนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี พร้อมกันนี้ได้มอบทุนการศึกษา  
จ�านวน 5 ทุน ทุนละ 5,000 บาท ให้แก่นักเรียนที่มีความประพฤติดี 
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และมอบของขวัญ-ของที่ระลึกจ�านวนมากจากมูลนิธิฯ และจากกรม
ต่าง ๆ ของกระทรวงการต่างประเทศให้กับนักเรียนยุวทูตความดี 
ของโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ท่านได้ให้โอวาทกับนักเรียนว่า ให้ทุกคน
น้อมน�าพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติในชีวิต 
ประจ�าวนัเพ่ือเป็นสิง่ส�าคัญของชาติในอนาคต จากน้ันได้เยีย่มชมตลาด
นักเรียน ทีม่ผีลผลติจากการเพาะปลกูตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง อาทิ 
ผักปลอดสารพิษและผักสมุนไพร ทั้งยังได้น�าเสนอโครงการเศรษฐกิจ
พอเพียง ทีมุ่ง่ประหยดัค่าใช้จ่ายในครัวเรือนโดยการน�าวสัดุเหลอืใช้มา
ประดิษฐ์ เพื่อประโยชน์ในการใช้งานและเพิ่มมูลค่า เช่น จากขวดน�า้ 
แก้วน�้า กากกาแฟ มาเป็นขวดน�้าคุณธรรม โคมไฟแก้ว และน�้ายาขัด
รองเท้า ฯลฯ ซึง่ได้รับความสนใจและสร้างความประทบัใจให้กบัคณะ
จากกระทรวงฯ เป็นอย่างมาก
 มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้ใช้
สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเข้าร ่วมการแข่งขัน 
ตอบปัญหาเก่ียวกับภูมิภาคแอฟริกาส�าหรับเยาวชน ในงาน  
The Colours of Africa : Opportunity, Friendship and Cooperation 
จัดขึ้นโดยกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา เมื่อวันที่ 18 
กรกฎาคม 2560 เพ่ือส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจ
ทีถ่กูต้องเกีย่วกบัภมูภิาคแอฟริกาให้กบัสาธารณชนไทย ผลการแข่งขนั
ปรากฏว่า ด.ญ. ภรณภัส กันณะ และด.ช. เฉลิมราชย์ อาจธัญกรณ์ 
นักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรี ได้รับรางวัลชนะเลิศ น�าความ
ปลาบปลื้มมาสู่นักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง
 มูลนิธิฯ ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนในการแสวงหาความรู ้
อย่างรอบด้าน โดยได้จัดโครงการค่ายอบรม นักเรียนโรงเรียนอนุบาล
ราชบุรีได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมค่ายอบรม สร้างสรรค์วิชาชีพ  

หล่อเลีย้งชีวติ ด้วยวถีิพอเพยีง ปี 2561 ได้เรียนรู้ตามแนวพระราชด�าริ 
สู ่การพัฒนาอาชีพ และสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนตามวิถีพอเพียง และ 
ค่ายอบรม ต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ในวิถีพอเพียง ปี 2561 
เป็นการเพิ่มพูนทักษะทางภาษาให้แก่นักเรียนในโครงการฯ เพื่อก้าวสู่
โลกกว้างอย่างมีความสามารถและเท่าทัน พร้อมกับเข้าใจและเข้าถึง
ความพอเพียงตามค�าพ่อสอน โดยการศึกษาหลักการทรงงานของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร มาปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน และเป็นแบบอย่างให้กับ 
ผู้อื่นได้ 
 การเข้าค่ายอบรมดังกล่าวท�าให้นักเรยีนได้เพิม่พนูความรูแ้ละ
ประสบการณ์ อีกทั้งมูลนิธิยุวทูตความดี ได้คัดเลือกนักเรียนให้เข้าร่วม
โครงการพฒันาโลกทศัน์ในต่างประเทศ โรงเรยีนอนบุาลราชบรุไีด้รบั
โอกาสไปพัฒนาโลกทัศน์กับมูลนิธิฯ ทั้งหมด 5 ครั้ง ใน 5 ประเทศ  
เร่ิมจากสาธารณรฐัประชาชนจีน สาธารณรฐัประชาธปิไตยประชาชน
ลาว สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินเดีย และสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ โดยมีนักเรียนยุวทูตฯ ของโรงเรียนเข้าร ่วมโครงการ  
จ�านวน 7 คน ผู้อ�านวยการ 1 คน และคุณครู 1 คน ได้แก่

1. ด.ญ. แพรวา เนตรนิรมล   6. ด.ญ. อาคริา  ชวียะพนัธ์
2. ด.ญ. อภิชญา อารีรักษ์   7. ด.ญ. ธนภร เล่นวารี
3. ด.ญ. ดวงกมล สิงคิบุรินทร์  8. ผอ. ปราณี ทัยคุปต์
4. ด.ญ. ปิ่นปินัทธ์ วรรธนะวลัญช์   9. ครูวิชุตา ผึ้งทัศน์
5. ด.ญ. พิมพ์กุล สิทธิเกรียงไกร
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การไปพัฒนาโลกทัศน์ สอดคล้องกับค�ากล่าวที่ว่า  
การที่เราจะรู้จักใครคนใดคนหนึ่งได้ดีนั้น  

เราต้องไปเยี่ยมเยือนถึงบ้านของผู้นั้น ได้พบปะพูดคุย และ
ร่วมรับประทานอาหารด้วยกัน 

เราจึงจะสร้างมิตรภาพกันต่อไปในอนาคต 
เช่นเดียวกับเหล่ายุวทูตความดีที่ได้มีโอกาสไปเยือนประเทศต่าง ๆ 
พร้อมทั้งได้น�าโอวาทที่ได้รับไปปฏิบัติในการศึกษาประเทศนั้น ๆ อาทิ 
การเดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น�าโดย 
นายชัยสิริ อนะมาน ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว ่าการกระทรวงการ 
ต่างประเทศ ได้ให้โอวาทกับคณะยุวทูตความดีว่า รักษาความดีให้ 
สมกับเป็นยุวทูตความดี มีความสามัคคีในหมู่คณะ ร่วมมือกันเชื่อม
ประสานสัมพันธ์กับเพ่ือนต่างถิ่น มีความมานะในการท�ากิจกรรม 
ต่าง ๆ ตามภารกิจด้วยความต้ังใจและท�าหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด 
และได้น�าคณะยวุทตูฯ เข้าเยีย่มคารวะ นายเกียรตคิณุ  ชาตปิระเสรฐิ 
เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ท่านได้ให้โอวาทกับคณะยุวทูตความ
ดีว่า ขอให้ยุวทูตความดีน�าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาโลกทัศน์และเชื่อม 
ความสัมพันธ์อย่างจริงจังและไว้วางใจ อีกทั้งให้มองจุดดีของผู้อื่น  
หากผู้ใดมีจุดด้อยก็ให้ช่วยเหลือเขา และให้เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
 โครงการพัฒนาโลกทัศน์เสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู ้
ให้กับยุวทูตฯ พร้อมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวิชาการกับนักเรียน  
ด้วยวัตถุประสงค์สนับสนุนการพฒันาโลกทศัน์ของยุวทตูความดีให้กว้าง
ไกล รอบรู้รอบด้าน คณะยุวทูตความดีได้ไปท�าหน้าที่เป็นสะพานแห่ง
มิตรภาพเชื่อมโยงความสัมพันธ์อันดีระดับเยาวชนไทยและเยาวชน
ประเทศต่าง ๆ  ผ่านการเยีย่มเยอืนแลกเปลีย่นประสบการณ์กบันักเรียน 
มีโอกาสไปศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการที่ทันสมัย ประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรม ในหลากหลายมิติ หลายหลากเร่ืองราว และการน�าเสนอ
ประเทศไทย กบัเร่ืองราววถิพีอเพียง ตามรอยพ่อ ยงัสร้างความประทบั
ใจให้กับนักเรียน-นักศึกษาได้อย่างน่าช่ืนชมด้วยผูบ้ริหารโรงเรียน คุณครู 
และนักเรียนได้รับข้อคิด อดุมการณ์และความรู ้การเปิดโลกทศัน์ท�าให้
ก้าวข้ามความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรม ภาษา เพศ สัญชาติ หรือ 
สีผิว ซึ่งน�าไปสู่การเรียนรู้และพัฒนาต่อไปในอนาคตข้างหน้า 
 มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้มอบโอกาสที่มีคุณค่าให้กับโรงเรียน
อนุบาลราชบุรีมาโดยตลอด โดยมูลนิธิยุวทูตความดีฯ ร่วมกับกรม
เอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ 
ด�าเนินโครงการผู้อุปถัมภ์ ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจ�า
ประเทศไทยกับโรงเรียนอนุบาลราชบุรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 
ฯพณฯ นางสจิุตรา ดูไร เอกอคัรราชทตูอนิเดีย ประจ�าประเทศไทย และ
คณะ ได้มาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ภาษา ดนตรี นาฏศิลป์ 
พ้ืนเมือง วิถีชีวิต และสถานที่ส� า คัญในประเทศอินเ ดียและ
เอกอัครราชทูตอินเดียได้มอบหนังสือและของที่ระลึกไว้ที่ห้องสมุด
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี
 เมือ่วนัที ่1 พฤศจิกายน 2562 มลูนิธยิวุทตูความดีฯ ได้จัดงาน  
“20 ปี ยุวทูตความดี ก้าวไกล ทันโลก” ที่กระทรวงการต่างประเทศ  
เพ่ือน�าเสนอผลงานทีผ่่านมาทัง้หมด ในการปลกูฝังจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา 
และการพัฒนาโลกทัศน์ ให้เยาวชนยุวทูตความดี เป็นต้นกล้าความดี  
ตามวิถีพอเพียง โดยได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุาร ีเสด็จฯ มาเป็น 
องค์ประธานในพิธี มีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ ผู้บริหารกระทรวง 
การต่างประเทศ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียน 
ในเครือข่ายของมูลนิธิยุวทูตความดี จากทั่วประเทศมาร่วมรับเสด็จฯ  
และร่วมภาคภูมิใจ ในโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ผ่านมา นับเป็น
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ขวัญและมงคลยิ่งในหมู่ยุวทูตความดีและผู้ที่มาเข้าร่วมงานทุกคน
 ในการน้ี โรงเรียนอนุบาลราชบุรีได้เข้าร่วมงาน น�าโดย 
ผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนยุวทูตความดี จ�านวน 7 คน  
ผูอ้�านวยการโรงเรยีนอนบุาลราชบรุไีด้เข้ารบัพระราชทานโล่เกยีรตยิศ 
โรงเรียนที่เป็นแบบอย่างปฏิบัติที่ดี จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากน้ี 
มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้มอบหมายให้ ด.ญ. ธนพร เล่นวารี ได้รับเลือก
ให้เป็นผู้ทูลเกล้าฯ ถวายมาลัยกรและกราบทูลถวายรายงานต่อหน้า
พระพักตร์ และด.ญ. อภิชญา อารีรักษ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ถวายรายงาน
เกี่ยวกับผลงานการเรียนรู้ของยุวทูตความดี  ยังความปลาบปลื้มใจแก่
คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาล
ราชบุรีอย่างหาที่สุดมิได้
 เป็นที่ประจักษ์ว่า ตลอดระยะเวลา 20 ปี มูลนิธิยุวทูตความดี 
ได้สรรค์สร้างโครงการต่าง ๆ  เยาวชนได้รับการบ่มเพาะจากทางมลูนิธฯิ 
ให้เป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง ผ่านการอบรมทั้งความรู้และความดีให้เป็น 
ต้นกล้าที่พร้อมจะงอกงาม ผลิบานด้วยปัญญา แผ่กิ่งก้านแห่งความดี
งาม พร้อมที่จะเป็นก�าลังที่ส�าคัญของประเทศที่มีคุณภาพ เต็มตาม
ศักยภาพ และโรงเรียนอนุบาลราชบรีุพร้อมทีจ่ะก้าวสูปี่ที ่21 เพือ่พฒันา
นักเรียนต่อไปอย่างมั่นคง
  เหนือสิ่งอื่นใด คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และนักเรียนโรงเรียนอนุบาลราชบุรีขอแสดงความยินดีในโอกาส 
ครบรอบ 20 ปี  ก้าวสู่ปีที่ 21 ขออ�านาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย  
ดลบันดาล ให้มูลนิธิยุวทูตความดี น�าโดย ท่าน ผอ. จันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล 
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่าน  มีพลังกาย พลังใจในการสร้างสรรค์ความ
ดีงามต่อไป
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เปิดประตูสู่คุนหมิง
สุทัศน์  อนุพันธ์
ผู้อ�านวยการโรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จ. ร้อยเอ็ด

 ก้าวแรกของการสัมผัสกับการด�าเนินงานของมูลนิธิยุวทูต 
ความดีฯ คือ การเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการเสริม
สร้างต้นกล้าความด ีตามวถีิพอเพยีง ปี 2561 ทีจั่ดการอบรมส�าหรับ
ผู้อ�านวยการโรงเรียนในเครือข่ายมูลนิธิยุวทูตความดีฯ 77 จังหวัด 
ทัว่ประเทศ ท�าให้ทราบถงึหลกัการ แนวทางการด�าเนินงานของมลูนิธฯิ 
ที่มีความมุ่งมั่น แน่วแน่ ในการเจริญรอยตามค�าสอนของในหลวง 
รัชกาลที ่9 ตัวผมเองได้รับเลอืกให้เป็นประธานกลุม่ “ศาสตร์พระราชา  
ก่อเกือ้การพัฒนาทีย่ัง่ยนื” ซึง่จะต้องระดมความคิดกนัอย่างจริงจังเพ่ือ
คิดโครงการที่สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับนักเรียนเพ่ือไปด�าเนินการ
ขยายผลให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่อไป
 โรงเรียนเดิมของผมได้ด�าเนินโครงการ “ศาสตร์พ่อสานใจ 
อนุบาลเมืองใหม่ ปลอดภัยไร้ขยะ” ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์
กบันักเรียน กลุม่นักเรียนทีเ่รียกว่า “นกัเรยีนยวุทูตความด”ี ทีเ่ข้าร่วม
โครงการอย่างแข็งขัน จะได้รับคัดเลือกมาเข้าค่ายอบรมศาสตร์พระ
ราชา ก่อเก้ือการพฒันาท่ียัง่ยนื ทีศู่นย์ศึกษาการพัฒนาภพูานอนัเน่ือง
มาจากพระราชด�าริ จังหวัดสกลนคร เพื่อมาเรียนรู้ เข้าถึง และเข้าใจ
เศรษฐกิจพอเพียงผ่านการปฏิบัติจริง เช่น การท�าเกษตรทฤษฎีใหม่  
การเพาะเห็ด การเพาะพันธุ ์สัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  
ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นสิ่งที่นักเรียนสามารถน�ามาปฏิบัติใช้ได้ในชีวิต
ประจ�าวันท�าให้เมื่อได้เรียนรู้ไปแล้วสามารถน�ามาต่อยอด ขยายผลให้
กับเพื่อน ๆ ในโรงเรียน ในครอบครัว และชุมชนต่อไปได้ 

 การเข้าค่ายอบรมฯ ดังกล่าว ท�าให้นักเรียนที่มีความมุ่งมั่น
ต้ังใจในการเรียนรู ้ ได ้ รับคัดเลือกจากมูลนิธิ ยุวทูตความดีไป 
พัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ผมในฐานะประธานกลุ่ม
โครงการ ท�าให้ได้รับโอกาสพิเศษจากมูลนิธยิวุทตูความดีฯ ในการร่วม
คณะไปเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน ในครั้งนี้ด้วย 
 ก่อนเดินทางหนึ่งวัน ผอ. จันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล ผู้อ�านวยการ
มูลนิธิยุวทูตความดีฯ ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมโดยเน้นย�้าให้ 
ยุ วทูตความดีทุกคนตระหนักถึ งบทบาทและหน ้ าที่ ของตน  
ให้ต่ืนรู้ ช่างสังเกต จดจ�า รู้จักต้ังค�าถาม และวางตนให้เหมาะสม 
ในฐานะเป็นผู้เผยแพร่วัฒนธรรมที่ดีในฐานะตัวแทนของประเทศไทย 
และมี นายศุภชัย ธีระมังคลานนท์ และนายพิชาน แจ่มเวหา จากกรม
เอเชียตะวันออก มาให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ความสัมพันธ์ 
วัฒนธรรม และภาษา ฯลฯ
 เช้าวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 คณะยุวทูตจ�านวน 42 คน  
น�าโดยท่าน ผอ. จันทร์ทิพา  ภู่ตระกูล เจ้าหน้าที่มูลนิธิยุวทูตความดี  
2 คน นักเรียนยวุทตูความดี 30 คน คุณคร ู6 คน และผูบ้รหิารโรงเรยีน 
3 คน จาก 25 โรงเรียน 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคเหนือ พร้อมกันที่ท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิ และออกเดินทางโดยสายการบินไทยเที่ยวบิน 
ที่ TG 612 เมื่อเวลา 10.45 น. ใช้เวลาในการเดินทางกว่า 3 ชั่วโมง 
กระทั่งเวลา 14.00 น. คณะฯ เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ 
ฉางชยุ นครคุนหมงิ เมือ่ตระหนักได้ว่าถงึสาธารณรฐัประชาชนจีนแล้ว 
ความต่ืนเต้นยิง่ทวคูีณยิง่ขึน้ เพราะถงึเวลาทีท่กุคนจะท�าหน้าทีตั่วแทน
ของประเทศไทย 
 เมื่อเดินออกจากอาคารผู้โดยสารก็มีรถบัสมารอรับ และน�า
คณะยุวทูตเดินทางไปยังโรงแรมคุนหมิง (Kunming Hotel) ซึ่งเป็น
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ที่พักของคณะยุวทูตฯ ตลอดระยะเวลา 7 วัน 
 คณะยุวทูตความดีเข้าเยี่ยมคารวะ นางสาวนิธิวดี มานิตกุล  
กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ซึ่งได้ให้โอวาทกับคณะยุวทูตฯ ว่า

 เราคือตัวแทนของประเทศไทย  
ต้องสานสัมพันธไมตรีกับนักเรียนจีนให้ดีที่สุด และต้องรู้ว่า 
คนจีนมีความอดทน ขยัน กล้าแสดงออก มีวินัย และตั้งใจ  

ขอให้น�าไปเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 
ท่านกงสุลใหญ่ให้การต้อนรับ น�าเยี่ยมชมห้องท�างาน และสถานที ่
ต่าง ๆ  รวมถงึร่วมถ่ายภาพกบัคณะยวุทตูในบรรยากาศแบบเป็นกนัเอง 
ท่านยังให้เกียรติเป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับคณะยุวทูตฯ ที่ภัตตาคาร 
Shan Tang เมนูเด็ด คือ ก๋วยเต๋ียวข้ามสะพาน อร่อย รสชาติถึงใจ 
บรรยากาศภายในร้านสวยงาม ทั้งนี้ ท่านกงสุลใหญ่ได้ให้ความรู้เกี่ยว
กับนครคุนหมิง และมณฑลยูนนาน ในบรรยากาศแบบอบอุ ่น 
เป็นกันเอง ท�าให้ทุกคนคลายความวิตกกังวลได้ระดับหนึ่ง 
 วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2562 แววตาของยุวทูตฯ เต็มไปด้วย
ความดีใจ ต่ืนเต้น และวิตกกังวล เน่ืองจากช่วงเช้าวันน้ีทุกคนจะเข้า
เยีย่มชมและแลกเปลีย่นวฒันธรรมกบัเพ่ือนนักเรียนที่โรงเรยีนประถม
ศึกษาคุนหมิง หมิงทง (Kunming Mingtong Elementary School) 
โดยมี Mr. Lui Yi ให้การต้อนรับคณะยุวทูตจากประเทศไทย ซึ่งท่าน 
นิธวิดี มานิตกลุ กงสลุใหญ่ ณ นครคุนหมงิ ได้ร่วมกบัคณะยวุทตูฯ ด้วย 
โรงเรียนน้ีเป็นโรงเรียนชั้นน�าของมณฑลยูนนาน และมีขนาดใหญ่  
มนัีกเรียนจ�านวน 4,000 คน ระบบการรักษาความปลอดภยัอยูใ่นระดับ
ดีมาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้มุ ่งให้นักเรียนเรียนรู้รอบด้าน  
เน้นปลูกฝังความมีวินัย และความรักชาติเป็นส�าคัญ นักเรียนยุวทูตได้
ร่วมกิจกรรมฝึกยิงธนู ร่วมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมผ่านการร้องเพลง

ประสานเสียง การแลกเปลี่ยนชื่อที่อยู่ และแลกเปลี่ยนของที่ระลึกกับ
เพื่อน ๆ นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาคุนหมิง หมิงทง  
 คณะฯ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารจีนโรงแรม 
Crowne Plaza Kunming เป็นภัตตาคารที่มีอาหารจีนชั้นเยี่ยมที่ได้
รับการคัดสรรอย่างดี ก่อนรับประทานอาหาร ผอ. มูลนิธิฯ ได้ให ้
ความรู้เรื่องมารยาทในการนั่ง และมารยาทในการรับประทานอาหาร
ให้ทราบ และทุกคนก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ภาคบ่ายคณะฯ ได้
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ยูนนานเป็นอาคารขนาดใหญ่ สูง 3 ชั้น มีพื้นที่กว่า 
6 หมื่นตารางเมตร ในชั้นที่ 2 และ 3 มีการจัดแสดงประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของชนชาติจีนที่อาศัยอยู ่ในยูนนานผ่านวัตถุโบราณ 
แต่ละยุคแต่ละสมัยโดยได้จัดไว้อย่างเป็นระบบซึ่งง่ายต่อการศึกษา 
เรียนรู้ จากนั้นคณะฯ ได้ไปเยี่ยมชมแหล่งการค้าและศูนย์กลางธุรกิจ
ส�าคัญของนครคุนหมงิ ทีถ่นนคนเดินหนานผงิเจีย หลายคนต้ังใจจะไป
ซือ้ของฝาก แต่ไม่ประสบความส�าเร็จเท่าทีค่วร เน่ืองจากสนิค้าทีน่ี่ราคา
ค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบกับถนนคนเดินที่บ้านเรา 
 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2561 ท่าน ผอ.  มูลนิธิฯ กล่าวทักทาย
ยุวทูตและให้นักเรียนยุวทูตเล่าสิ่งที่ประทับใจให้เพื่อน ๆ ฟังสลับกับ 
มัคคุเทศน์ที่คอยให้ข้อมูลที่น่าสนใจ ผมน่ังฟังและมองถนนในนคร 
คุนหมงิทีเ่ต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์ สองฝ่ังถนนเต็มไปด้วยรถจักรยาน
เรียงเป็นแถวยาวเมือ่ถงึโรงเรยีนประถมศกึษาสาธติแห่งมหาวทิยาลยั 
ยูนนาน นอร์มอล (Elementary School  Attached to Yunnan 
Normal University) โดยมี Mr. Dai Lihui รองผู้อ�านวยการโรงเรียน
ให้การต้อนรับ โรงเรียนแห่งน้ีเป็นโรงเรียนอันดับ 1 ของนครคุนหมิง
และใหญ่ที่สุดในมณฑลยูนนาน มีนักเรียน 3,000 คน จัดการเรียน 
การสอนทีเ่รียกว่า 1 เส้นทาง 1 คน 1 ชวีติ โดยครู 1 คน จะสอนนกัเรยีน
ไปจนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 คอยดูแล อบรม ส่ังสอน ให้นักเรียน 
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มีคุณภาพเป็นคนดีของสังคม มีวินัย ความเคารพ ซื่อสัตย์ และรักชาติ 
คณะฯ ได้ชมการแสดงยิมนาสติกลีลาชนกลุ ่มน้อย จากนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จ�านวน 3 รายการต่อเน่ือง นับว่าเป็น 
การแสดงที่ยิ่งใหญ่มาก เน่ืองจากแต่ละชุดน�าแสดงโดยนักเรียน 
กว่าพันคน ที่มีความพร้อมเพรียงเป็นอย่างมาก
 เมือ่จบการแสดง คณะฯ เดินไปเข้าห้องน�า้ซึง่แยกเป็นชาย-หญิง
อย่างชัดเจน ห้องน�้าสะอาด แต่ที่แปลก คือ ไม่มีประตูปิด ออกจาก
ห้องน�้ามาถามครูผู้หญิงก็ตอบว่าห้องน�้าหญิงไม่มีประตูปิดเหมือนกัน  
ที่โรงเรียนแห่งน้ีมองไปทางไหนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นผนัง
ก�าแพงรั้ว พื้นอาคาร เสา เพดาน และใต้ถุนอาคาร
 กิจกรรมสานสัมพันธ์ที่โรงเรียนแห่งน้ี คณะฯ เรียนศิลปะ 
การเขียนพู่กันจีน การสานสัมพันธ์ผ่านเสียงเพลง การรู้จักเพ่ือนใหม่ 
ในต่างแดน และการแลกเปลี่ยนของที่ระลึก นักเรียนที่นี่มีระเบียบมาก 
เมือ่เสรจ็กจิกรรมนกัเรยีนจะรบีเขา้ห้องเรยีนทันท ีสิง่ที่น่าชืน่ชมมาก ๆ  
ของโรงเรียนแห่งน้ีคือ ระบบการรักษาความปลอดภัยของนักเรียน  
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบคนเข้า-ออก บริเวณ
โรงเรียนอย่างเคร่งครัด พ้ืนที่ของโรงเรียนมีค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ
จ�านวนนักเรียน แต่การจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนสวยงามและ 
เป็นระเบียบ
 คณะยุวทูตฯ รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารหง โต้ว 
หยวน (Hong Dou Yuan) ร้านอาหารที่มีความหลากหลายของเมนู 
และรสชาติอร่อยเช่นเคย ท่านผอ. มูลนิธิฯ แจ้งทุกคนว่า เรามา 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ต้องเรียนรู้ไปให้ได้มากที่สุด แม้เร่ืองอาหารก็ต้อง 
เรียนรู้ ดังน้ัน รายการอาหารแต่ละมื้อจึงไม่ซ�้ากัน พวกเราเดินทางไป 
หมู่บ้านชนชาติยูนนาน สถานที่ศึกษาวัฒนธรรม และวิถีชีวิตชนเผ่า 
ต่าง ๆ ในมลฑลยูนนาน ตั้งห่างจากนครคุนหมิงไปทางทิศใต้ ประมาณ  

8 กโิลเมตร ทีห่มูบ้่านแห่งน้ีมกีารรวบรวมกลุม่ชาติพนัธุ ์26 กลุม่ อาศัย
ในบริเวณหมูบ้่านเดียวกนั คณะฯ ได้ศึกษาประเพณีเก่าแก่ การแต่งกาย 
การเต้นร�า การแสดงระบ�า การอนุรักษ์เคร่ืองดนตรีชนเผ่าต่าง ๆ  
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และศิลปะการแสดงของชนเผ่าอย่างหลากหลาย
 ขณะน่ังรถกลบัทีพั่ก เจ้าหน้าทีม่ลูนิธฯิ ได้จัดกจิกรรมร้องเพลง  
ตอบค�าถาม มอบรางวัลกันอย่างสนุกสนาน นับเป็นการสร้างการเรียน
รู้และมิตรภาพระหว่างทางที่มีคุณค่า เมื่อถึงที่พักก็รวมกลุ่มทบทวนสิ่ง
ทีไ่ด้เรียนรู้ในรอบวนัทีผ่่านมา ตลอดทัง้นัดหมายเวลาและภารกจิในวนั
พรุ่งนี้ 
 วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 คณะยุวทูตฯ มุ่งสู่โรงเรียน
ภาษาต่างประเทศคุนหมิง (Kunming Foreign Language School) 
โดยมี Mr. Zhao Lei รองผู้อ�านวยการโรงเรียนให้การต้อนรับ โรงเรียน
แห่งน้ีมีนักเรียน 2,000 คน และเปิดสอนวิชาภาษาไทยเป็นแห่งแรก 
ในมณฑลยนูนาน เมือ่ปี 2538 และมนัีกเรยีนจากจีนหลายคนทีม่าเรยีน
แลกเปลี่ยนที่ไทย คณะฯ ได้แบ่งกลุ่มกันร่วมท�ากิจกรรมตามห้องต่าง ๆ  
เช่น การชงชาจีน ศิลปะการตัดกระดาษ การร�างิ้วจีน การระบายสีด้วย
พู่กันจีน คุณครูชาวจีนที่มาให้ความรู ้พูดภาษาไทยอักขระชัดเจน 
นักเรียนยุวทูตและนักเรียนชาวจีนได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ด้วย
มิตรไมตรี บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง
 คณะฯ ได้เยี่ยมชมภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยยูนนาน
วิทยาเขตเฉิงก้ง โดย Mr. Peng Rong อาจารย์ประจ�าสถาบันภาษา
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยยูนนาน พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ 
มหาวิทยาลัยยูนนานเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า มีนักศึกษากว่า 31,000 
คน ภาควิชาภาษาไทยเปิดสอนถึงระดับปริญญาโท ปัจจุบันมีนักศึกษา
จ�านวน 200 คน นักศึกษาจีนและนักเรียนยวุทตูฯ ร่วมกจิกรรมถอดรหสั
ภาษาผ่านบทเพลง เกมใบ้ค�า การร้องเพลงประสานเสียง ก่อนเดนิทางกลับ
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คณะฯ ได้มอบภาพมหาเจดีย์ชัยมงคลและบึงพลาญชัยอันเป็น
สัญลักษณ์ของจังหวัดร้อยเอ็ด ไว้เป็นที่ระลึกในการเยือนมหาวิทยาลัย
ยูนนานครั้งนี้
 วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 คณะฯ ได้เข้าร่วมพิธีบ�าเพ็ญ 
พระราชกุศลและกิจกรรมน้อมร�าลึกเน่ืองในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร  
ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
 คณะฯ มุ่งหน้าไปศึกษาอุทยานธรรมชาติป่าหิน ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นมรดกโลก ซึ่งเป็นป่าหินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเสาหินสูงเท่า
ตึก 4 - 5 ชั้น มีแท่งหินใหญ่เป็นรูปต่าง ๆ  ตามจินตนาการของแต่ละคน
แทรกไปกับต้นไม้และเถาวัลย์ มีทางเดินแคบ ๆ ตามแนวซอกหิน 
เนื่องจากฝนตกทุกคนจึงต้องเดินอย่างระมัดระวัง และระวังโขดหินลื่น
จากน�้าฝนที่ตกลงมาด้วย ระหว่างทางเดินคณะฯ ได้แวะชมการแสดง
พ้ืนเมืองและร่วมถ่ายภาพกับป่าหินที่สวยงามไว้เป็นอนุสรณ์ในการมา
เยือนครั้งนี้
 เมือ่ขึน้รถกเ็ร่ิมได้ยนิเสยีงเล่าถงึเหตุการณ์ทีป่ระทบัใจทีไ่ด้พบ  
บางคนบ่นเหน่ือยมาก บางคนบอกว่าถ้าฝนไม่ตกคงได้รูปที่สวยกว่าน้ี 
ระหว่างเดินทาง ผู้บริหาร โรงเรียน คุณครู และนักเรียนยุวทูตฯ ร่วม
แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ และเล่าเหตุการณ์ประทับใจ
ตลอดเส้นทาง
 วันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะฯ เดินทางไปทัศนศึกษา 
ที่ต�าหนักทอง หรือ จินเต้ียน ต้ังอยู่บนภูเขาหมิงฟ่งซาน ด้านทิศ 
ตะวันออกของตัวเมืองคุนหมิง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง จากน้ัน 
มีการบูรณะโดยอ๋อง อู๋ซานกุ้ย ผู้ปกครองดินแดนแถบน้ี ต�าหนักทอง 
มีความสูง 6.7 เมตร กว้างและยาว 6.2 เมตร สร้างด้วยทองเหลือง 
ทั้งหลัง หนักกว่า 250 ตัน จากนั้นได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์เก็บดาบ ภายใน

มีภาพของอ๋อง อู๋ซานกุ้ย และกระบี่เจ็ดดาว น�้าหนัก 12 กิโลกรัม และ
ดาบกายสิทธิ์น�้าหนัก 20 กิโลกรัม ที่ได้รับการเก็บรักษาไว้อย่างดี  
เชื่อกันว่าอาวุธทั้งสอง เป็นอาวุธประจ�ากายของอ๋อง อู๋ซานกุ้ย และได้
เยี่ยมชมสวนสาธารณะทะเลสาบฉุ่ยหู (Green Lake) พวกเราได้เพียง
น่ังชมวิวทะเลสาบและสวนสาธารณะอยู่ภายในรถ ซึ่งมีมัคคุเทศก์ 
คอยให้ความรู้เป็นระยะ ๆ เน่ืองจากฝนตกตลอดเส้นทาง จากการ
สังเกตร้านอาหารหลายแห่งที่ผ ่านมา มีคนจีนสูบบุหร่ีพ่นควัน 
ตามอ�าเภอใจ บางคร้ังคณะฯ ต้องเลี่ยงออกไปนั่งโต๊ะที่อยู ่ห่าง 
ออกไปอีก
 วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เป็นวันสุดท้ายในการเยือน 
นครคุนหมิง คณะฯ มุ่งสู่วัดหยวนทง วัดเก่าแก่ที่สุดของนครคุนหมิง 
มีอายุมากกว่า 1,200 ปี สร้างในสมัยราชวงศ์ถัง และถูกท�าลายสมัย 
ราชวงศ์หมิง ได้รับการบูรณะอีกคร้ังโดยอ๋อง อู๋ซานกุ้ย ในสมัยมา 
ปกครองนครคุนหมิง เป็นวัดที่ผสานทั้งสถาปัตยกรรมไทย พม่า และ
ทิเบต วัดหยวนทงถูกสร้างไว้ต�่ากว่าภูเขา โดยเฉพาะวิหารจะอยู่ต�่าสุด 
คณะฯ ได้รับเกยีรติให้เข้าชมบริเวณพ้ืนทีห้่ามเข้าของวดัแห่งน้ี นับเป็น
โอกาสที่ดีมากของคณะฯ 
 การพัฒนาโลกทัศน์คร้ังน้ี ภารกิจอีกหน่ึงอย่างที่ส�าคัญของ 
ยุวทูตฯ คือ ทุกคนต้องกลับมาทบทวนสรุปองค์ความรู้ที่ได้รับ และ
บนัทกึลงสมุด เพือ่ให้เกิดการเรียนรู้ และจดจ�าสิง่ทีไ่ด้ศึกษามา เม่ือกลบั
มาแล้วความรู้เหล่านี้ก็ยังคงอยู่
 การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน นอกจากได้เห็นความ
สวยงาม ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเอร็ดอร่อยของ 
รสชาติอาหาร ยังพบว่าระบบการศึกษาจีนคล้ายกับประเทศไทย คือ  
มกีารจัดการศึกษาระดับอนุบาล ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
และระดับอุดมศึกษาที่ส�าคัญ คือ จัดให้มีการเรียนการสอนภาษา
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อังกฤษต้ังแต่ระดับอนุบาล และจัดการศึกษาที่เน้นเร่ืองวินัย ความ
ซื่อสัตย์ และความรักชาติเป็นส�าคัญ เพื่อให้ได้คนดีมีคุณภาพสู่ประเทศ 
และสังคมโลกอย่างยั่งยืนต่อไป
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การประหยัดอดออมต้ังแต่เยาว์วัย โดยการให้นักเรียนร่วมฝากเงินกับ
ธนาคารออมสินทุกวันพฤหัสบดี นักเรียนจะมีสมุดเงินออมของตนเอง

 4. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เยาวชนมีจิตส�านึก 
ที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชน เช่น วัด และมัสยิด เป็นต้น

 มลูนิธยุิวทตูความดีฯ สร้างสรรค์ผลงานทีดี่เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ไทยให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ รู้หน้าที่และรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
ส่งเสริมเยาวชนให้มีความรู้และทักษะที่หลากหลายเพ่ือน�าไปใช้ใน 
การด�าเนินชีวิต โดยการจัดโครงการพัฒนาโลกทัศน์ นักเรียนโรงเรียน
อนุบาลปัตตานีได้รับคัดเลือกจากมูลนิธิฯ ให้ไปพัฒนาโลกทัศน์ในต่าง
ประเทศเพ่ือสานสมัพันธ์แลกเปลีย่นประสบการณ์เรยีนรูใ้น 4 ประเทศ 
จ�านวน 4 คน ได้แก่
 1. เด็กชายธนกฤต สอนกลั่น ได้ไปเยือนสาธารณรัฐอินเดีย  
ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนไทย-อินเดีย ในปี 2558 โดยมูลนิธิฯ 
ด�าเนินโครงการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี 
 2. เด็กชายธีปัณ ทองนวลจันทร์ ได้ไปเยือนสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ผ่านโครงการพัฒนาโลกทัศน์ ในปี 2561  
จัดโดยมูลนิธิฯ ด�าเนินโครงการร่วมกับ ร่วมกับ สถานกงสุลใหญ่ ณ 
นครโฮจิมินห์ 
 3. เด็กชายปัณณ์ เยี่ยงพฤกษาวัลย์ ได้ไปเยือนสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ผ่านโครงการสานสัมพันธ์สร้างมิตรไมตรี ในปี 2561 โดย 
มูลนิธิฯ ด�าเนินโครงการฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา 
 4. เด็กชายสิงหราชย์ เลิศประสิทธิ์  ได ้ไปเยือนบรูไน 
ดารุสซาลาม ผ่านโครงการยุวทูตความดีเยือนบรูไนดารุสซาลาม 
ในปี 2562 จัดโดยมลูนิธฯิ ด�าเนินโครงการฯ ร่วมกบัสถานเอกอคัรราชทตู  
ณ บันดาร์เสรีเบกาวัน 

ยุวทูตความดี พัฒนาโลกทัศน์กว้างไกล
ธนาธิป  ไชยจรัส
ครูโรงเรียนอนุบาลปัตตานี จ. ปัตตานี

 โรงเรียนอนุบาลปัตตานีเป็นโรงเรียนน�าร่องของโครงการ 
ยวุทตูความดี จังหวดัปัตตานี ได้เข้าร่วมโครงการฯ ต้ังแต่ปี 2542 จนถงึ
ปัจจุบัน โรงเรียนได้น�าแนวคิดฯ ในการพัฒนาคน ความรู้ และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากมูลนิธิยุวทูตความดีฯ มาสานต่อให้เป็น 
รูปธรรมในสถานศึกษา ดังนี้ 

 1. โครงการยุวทูตความดีเฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อพลัง 
แผ่นดิน เป็นโครงการที่ช่วยกระตุ้นและผลักดันในการปลูกฝังให้เด็ก
และเยาวชนซึง่เป็นทรัพยากรส�าคัญของชาติ มจิีตส�านึกทีดี่ มคุีณธรรม 
รู้รักสามคัคี มคีวามเอือ้อาทร เปิดโอกาสให้นักเรียนทกุคนได้รณรงค์เร่ง
ท�าความดี และเป็นความดีสะสม ทีส่�าคัญนักเรียนทกุคนจะมีแบบบนัทกึ
ในการท�าความดีแล้วส่งให้ครูประจ�าชั้นรับรู้และรับทราบ

 2. โครงการพัฒนาวินัยนักเรียน เพ่ือส่งเสริมระเบียบวินัย
นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักในคุณธรรมและจริยธรรม 
รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตรย์ิ และยดึมัน่ในวฒันธรรมไทย ข้าพเจ้าตระหนกัอยู่เสมอว่า
หากผู้เรียนมีวินัยในตนเองจะส่งผลดีต่อรากฐานความเป็นอยู่ที่ดีของ
สังคมต่อไปแบบยั่งยืน

 3. โครงการเศรษฐีน้อยตามรอยพ่อหลวง เป็นการส่งเสริม 
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 โครงการพัฒนาโลกทศัน์เป็นกจิกรรมมุง่มัน่ตามวสิยัทศัน์ของ
มูลนิธิ “ปลูกจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา พัฒนาโลกทัศน์” เพื่อให้เยาวชน
มคุีณธรรม จริยธรรม มคีวามคิดก้าวไกล มศัีกยภาพในการน�าพาสงัคม
และความภูมิใจในการเป็นเยาวชนไทยสานสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ 
เพ่ือเชือ่มโยงการเรียนรู้และพัฒนาโลกทศัน์ของเยาวชนยวุทตูทกุ ๆ  คน 
ให้มีความเข้าใจและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของประเทศเพ่ือนบ้าน
และประเทศตนเอง 
 ดิฉันได้รับโอกาสจากมูลนิธิฯ ให้เป็นตัวแทนของโรงเรียน
อนุบาลปัตตานีในฐานะครู ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 
และบรูไนดารุสซาลาม ท�าให้ได้เรียนรู้แนวคิดการจัดการศึกษา 
ที่น่าสนใจแบบ Montessori ของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ซึ่งมี 
เป้าหมาย คือ 

ให้เด็กนักเรียนเน้นภาคการปฏิบัติและเรียนรู้ด้วยตนเอง
มากกว่าการท่องจ�าหรือเรียนรู้แบบภาคทฤษฎ ี

ตามหนังสือเรียน
 

ได้เรียนรู้เกีย่วกบัการศึกษาของบรูไนดารุสซาลาม ทีเ่รียกว่า Wawasun 
2035 จะพัฒนาประเทศให้เต็มที่ในทุก ๆ ด้าน มีการพัฒนาแบบ 
องคร์วม ทั้งหลกัสตูร คณุภาพคร ูและภาวะผู้น�าในผู้บริหาร กระทรวง
ศึกษาธกิารของบรูไนมเีป้าหมายทีช่ดัเจน คือ ให้ทกุคนมคีวามเท่าเทยีม
ในด้านการศึกษาในทุกระดับ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพ่ือก้าวสู่การ
เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ
 ในฐานะครูผู ้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ได้น�าแนวคิดการจัดการเรียนการสอนจากการไปเปิดโลกทัศน์ 
มาประยกุต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของตนเอง โดยไม่ทิง้นักเรียน

คนใดคนหน่ึงไว้ข้างหลงั หากนักเรียนมีความบกพร่องทางด้านการเรียน
รู้จะได้จัดสอนเสริมนอกเหนือเวลาเรียน และจะพยายามปลกูฝังแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 กระตุ้นให้ผู้เรียนทุกคน 
มีจิตส�านึก ฝึกจิตอาสา มุ่งมั่นตั้งใจท�าความดี พัฒนางานในหน้าที่ด้วย
จิตส�านึก น�าข้อดีที่ได้พบเห็นมาพัฒนาการศึกษา และส่งเสริมเยาวชน
ทุกคนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อประเทศชาติจะได้
พัฒนาต่อไป
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สือ่สารกนัทัว่โลก การเข้าค่ายคร้ังน้ีท�าให้นักเรยีนมคีวามกล้าแสดงออก 
มัน่ใจในตนเอง ได้มติรภาพ มมีนุษยสมัพนัธ์ทีดี่ และกล้าทีจ่ะพดูคุยกบั
บุคคลอื่น 
 ค่ายอบรมศาสตร์พระราชา ก่อเก้ือการพฒันาท่ียัง่ยนื ทีศู่นย์
ศึกษาการพัฒนาภูพานฯ จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 29 เมษายน -   
3 พฤษภาคม 2562 เสริมสร้างให้เยาวชนยวุทตูเข้าใจและเข้าถงึศาสตร์
พระราชา ครูและนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง เข้าฐานการเรียนรู ้
เช ่น เพาะเห็ด เลี้ยงปลา ท� านา ปศุสัตว ์  3 ด�ามหัศจรรย ์  
ซึ่งเป็นฐานการเรียนรู้ที่สามารถน�าความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการ
ด�าเนินชวีติประจ�าวนั และใช้ในครัวเรือน โดยนักเรียนสามารถน�าความ
รู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้แก่ผู ้ปกครองในการท�าเกษตรในครัวเรือนแบบ 
พ่ึงตนเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือนได้ ตามรอยพระบาทสมเด็จ 
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 โรงเรียนอุบลวิทยาคมได้รับโอกาสจากมูลนิธิยุวทูตความดีฯ 
เข้าร่วมโครงการพัฒนาโลกทัศน์ในต่างประเทศ ครู นักเรียน และ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียน รู้สึก 
ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความรู้จากการไปพัฒนาโลกทัศน์คร้ังน้ี 
เน่ืองจากประสบการณ์ที่ได้ไม่สามารถสัมผัสได้จากการท่องเที่ยว 
ในต่างประเทศทัว่ไป ทัง้น้ี ยวุทตูความดีทีไ่ปเปิดโลกทศัน์ในต่างประเทศ 
ล ้วนได้ รับการต้อนรับจากเอกอัครราชทูตหรือท่านกงสุลใหญ ่
ของประเทศนั้น ๆ นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่ง 
 ประเทศที่ยุวทูตฯ ได้ไปพัฒนาโลกทัศน์ล้วนมีวัฒนธรรมและ
ประเพณีเก่าแก่แตกต่างกันไป บางประเทศมีความเจริญก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เช่น จีนและสิงคโปร์ 

สรรค์สร้างการเรียนรู้ มุ่งสู่การปฏิบัติ  
ด้วยโครงการยุวทูตความดี
บุณฑริกา  ศุภลักษณ์
ครูโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี

 บนเส้นทางยุวทูตความดี โรงเรียนอุบลวิทยาคม จังหวัด
อบุลราชธานี ได้เข้าร่วมโครงการกบัมลูนิธยิวุทตูความดีฯ ต้ังแต่ปี 2542  
ตลอดระยะเวลา 20 ปี ท�าให้โรงเรียนได้รับแนวคิด ความรู้ต่าง ๆ จาก
มูลนิธิยุวทูตความดีฯ อย่างหลากหลาย การเข้าค่ายอบรมโครงการ 
ต่าง ๆ  ที่ทางมูลนิธิฯ เปิดโอกาสให้โรงเรียนเข้าร่วมตั้งแต่แรกเริ่มจนถึง
ปัจจุบัน เช่น โครงการ Give And Take รักห่วงใยคนชราผู้ด้อยโอกาส 
โครงการจิตส�านึกรักบ้านเกิด โครงการรักษ์โลก รักเรา (ลดภาวะโลก
ร้อน) โครงการรณรงค์เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูต
ความดี ค่ายรักษ์โลก รักแผ่นดิน ค่ายอบรมศาสตร์พระราชา ก่อเกื้อ
การพัฒนาอย่างยัง่ยนื ทางโรงเรียนน�าความรู้และประสบการณ์ทีไ่ด้รับ
มาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งล้วนเป็นประโยชน์ยิ่งต่อ
ครูและนักเรียน
 มลูนิธยิวุทตูความดีฯ ร่วมกบัสถาบนัการต่างประเทศเทวะวงศ์ 
วโรปการจัด ค่ายอบรมต้นกล้าความดี ก้าวสู่สากล ตามวิถีพอเพียง  
ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ จังหวัด
สกลนคร ระหว่างวันที่ 24 – 29 เมษายน 2562 นักเรียนได้เรียนรู้และ
ฝึกปฏิบัติสร้างเสริมทักษะเชิงภาษาอังกฤษในการพูด เป็นการเข้าค่าย
เพ่ือฝึกประสบการณ์ เพ่ิมทกัษะการสือ่สารภาษาองักฤษ ท�าให้นักเรียน
ตระหนักและเห็นถึงความส�าคัญของภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้
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ยุวทูตฯ ได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับโรงเรียนต่าง ๆ 
ท�าให้มีความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมของประเทศนั้น ๆ 

อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างชาติได้รับรู้ 
นักเรียนต่างตื่นตาตื่นใจกับการได้ไปสัมผัสดินแดน 

อันกว้างใหญ่ ดังสุภาษิตของจีนที่ว่า อ่านหนังสือหมื่นเล่ม  
มิสู้เดินทางหมื่นลี้ 

 นอกจากนี้ โรงเรียนอุบลวิทยาคมได้รับความเชื่อมั่นจาก
ครอบครัวและชุมชนเพ่ิมขึ้นในเร่ืองการจัดการเรียนการสอนและการ
ผลติเยาวชนทีม่คุีณภาพอย่างเต็มศักยภาพ ผูป้กครองเหน็ถงึคุณค่าของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และมีความยินดีที่จะส่งบุตรหลาน
เข้าศึกษาที่โรงเรียนอุบลวิทยาคม เน่ืองจากนักเรียนในโรงเรียนได้รับ 
คัดเลอืกจากมูลนิธยิวุทตูความดีฯ ให้ไปพัฒนาโลกทศัน์ในต่างประเทศ 
 โครงการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมในกลุ่มเยาวชนยุวทูต 
ความด ีได้จัดขึน้ทีโ่รงเรียนอบุลวทิยาคม จังหวดัอบุลราชธานี ระหว่าง 
วันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2558 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่า การท�างานใดไม่ว่าจะยากแค่ไหนให้เป็น
ผลส�าเร็จได้ อยู่ที่ความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน อยากเห็นเยาวชนที่จะ
เติบใหญ่เป็นก�าลังส�าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่อนาคต ได้รัก
สามคัคีกนัเพ่ือทีท่�างานใดกจ็ะส�าเร็จ ขอให้มคีวามคิดทีจ่ะตอบแทนคุณ
แผ่นดินในใจตลอดเวลา หมั่นศึกษาเพ่ิมพูนความรู้อย่างสม�่าเสมอ  
เชื่อว่าโครงการน้ี จะช่วยขยายขอบเขตการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้
กว้างไกล และท�าให้มีคนดีของสังคมและชาติเพ่ิมจ�านวนขึ้นด้วย  
ผอ. จันทร์ทิพา ภู่ตระกูล มูลนิธิยุวทูตความดีฯ กล่าวว่า โครงการน้ี 
จัดเป็นโครงการพิเศษแห่งปี ที่สืบเน่ืองมาจากปีที่แล้ว ที่มุ่งให้ สาระ
ความรู้ที่จะท�าให้เยาวชนมีสิ่งยึดเหน่ียวที่จะเป็นคนดี มีคุณภาพด้วย

ความรอบรู้ที่หลากหลายผ่านนิทรรศการเมืองความดีและกิจกรรม
สร้างสรรค์บนเวท ีขอให้ต้ังใจเกบ็เกีย่วประสบการณ์เพือ่เป็นประโยชน์
เสริมในช่วงเพ่ิมเวลารู้ รวมทั้งน�าแบบอย่างที่ดีไปใช้ปฏิบัติเพื่อเป็นผล
ดีแก่โรงเรียน สังคมและชุมชนต่อไป
 มูลนิธิฯ ได้มอบตราโรงเรียนยุวทูตความดีให้กับทางโรงเรียน  
โดยทางโรงเรียนมีพันธกิจที่ต้องก�าหนดหน่ึงวันในสัปดาห์ให้เป็น 
วันยุวทูตความดี ที่นักเรียนพร้อมใจกันกล่าวปณิธานยุวทูตความดี  
ขับร้องเพลงยุวทูตความดีหน้าเสาธง และร่วมกันท�าความดีและ 
ท�ากิจกรรมอาสาที่เข้ากับชุมชนในพื้นที่
 โรงเรียนอุบลวิทยาคมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง จึงได้น�า
ตราน้ีติดไว้หน้าโรงเรียนด้วยความภาคภูมิใจ เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่า  
โรงเรียนสามารถผลิตเยาวชนให้มีความรู้ คุณธรรม มีจิตสาธารณะ  
ปลูกฝังการเป็นพลเมืองดี เสียสละท�างานเพื่อส่วนรวม ใช้วาจาในการ
สือ่สารอย่างชาญฉลาด โดยยึดหลกัยุวทตูน้อย ซ่ึงโรงเรียนได้จดักิจกรรม
ยุวทูตความดี ได้แก่ กิจกรรมแจ้งข่าวเล่าเรื่อง โดยแต่ละห้องจะมี
ตัวแทนนักเรียนห้องละ 2 คน ด�าเนินการประชาสมัพนัธ์ข่าวสารต่าง ๆ  
ให้เพ่ือน ๆ  ทราบ กจิกรรมเสยีงตามสายขยายความดี เป็นการเผยแพร่
ความรู้ต่าง ๆ ผ่านเสียงตามสาย การยกย่องเชิดชูนักเรียนที่ท�าความดี
ในแต่ละวัน เช่น เก็บเงินได้ ท�าความสะอาดโรงเรียน กิจกรรมบันทึก
ความดีในสมุดความดีของตนเอง และกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง  
โดยมีตัวแทนนักเรียนน�ากล่าวปณิธานความดีหน้าเสาธงทุกวัน  
เพื่อเป็นการปลูกฝังและบ่มเพาะให้ท�าความดีตั้งแต่เยาว์วัย
 โรงเรียนอุบลวิทยาคมได้ขยายเครือข่ายการเข้าร่วมกับมูลนิธ ิ
ยุวทตูความดีฯ ไปยังโรงเรียนภาคีเครือข่ายต่าง ๆ  ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
อุบลราชธานี โรงเรียนปทุมวิทยากร โรงเรียนเมืองอุบล และโรงเรียน
บ้านโนนโหนน ซึ่งนักเรียนโรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานีได้รับ 
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คัดเลือกจากมูลนิธิฯ ให้ไปพัฒนาโลกทัศน์ในสาธารณรัฐสิงคโปร ์
และบรูไนดารุสซาลาม สร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู ้ปกครองเป็น 
อย่างยิ่ง  
 มูลนิธิยุวทูตความดีฯ มอบโอกาส ความรู้ และประสบการณ ์
ให้โรงเรียนอุบลวิทยาคม ตลอดระยะเวลา 20 ปี ท�าให้โรงเรียน 
อุบลวิทยาคมมีกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย ได้รับประสบการณ์
ท�างานที่ มีความละเอียดลออ มีวิ นัยในการท�ากิจกรรมตามที่ 
ต้ังเป้าหมายไว้จนครบ รู้จักการขยายเวลาการท�างานเพ่ือส่วนรวม  
ผลิตเยาวชนที่เป็นคนดีของประเทศและตอบแทนคุณของแผ่นดิน
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ความภาคภูมิใจของยุวทูตความดี

 การได้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของมูลนิธิยุวทูต 
ความดีฯ เปรียบเหมือนการเปิดประตูแห่งโลกทัศน์ให้ยุวทูตความดีได้
ออกไปสู่โลกกว้าง เรียนรู้สิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน และความรู้ที่ได้รับ
สามารถน�าสิง่ต่าง ๆ  ทีไ่ด้พบเหน็และปฏบิติัมาปรับใช้ในการด�าเนินชวีติ 
มีความคิดที่กว้างไกล สามารถรู้เท่าทัน และปรับตัวให้เข้ากับกระแส
การเปลี่ยนแปลงของโลก ยุวทูตทุกคนมีความภาคภูมิใจในการเป็น 
ยุวทูตความดี และมีความมุ่งมั่นในการท�าสิ่งต่าง ๆ เพ่ือเป็นต้นกล้า
ความดี โดยประมวลได้ ดังนี้

“ผมมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ท�าหน้าที่ยุวทูตความดี  
เพื่อสืบสานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 

ซึ่งผมได้เรียนรู้ในการเดินทางสายกลาง 
ไม่มากเกินไปและไม่น้อยจนเกินไป 

ท�าให้ผมเป็นคนประหยัดอดออม จากการไปพัฒนาโลกทัศน ์
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ท�าให้ผมได้เห็นอุปนิสัยของคนจีน  

ซึ่งมีความขยันและไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก ผมจึงได้น�ามา 
ปรับใช้กับการตั้งใจเรียนและการใช้ความรู้ในทางที่ถูกต้อง”

เด็กชายภูริต จิตปัญญา
โรงเรียนอนุบาลนครพนม จังหวัดนครพนม

“หนูได้น้อมน�าพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้
ในชีวิตประจ�าวันเรื่องการเป็นคนดี โดยการมีความซื่อสัตย์สุจริต  
ขยัน  อดทน  จากการได้ไปพัฒนาโลกทัศน์ที่สาธารณรัฐอินเดีย 
 ท�าให้หนูได้เปิดใจของตนให้กว้างกว่าเดิม ได้เรียนรู้วัฒนธรรม  

ภาษาและวิถีชีวิตที่ไม่เคยทราบมาก่อน รวมถึงอุปนิสัยของเยาวชน
อินเดียที่ช่างคิด  ช่างถามและรักการอ่าน  ท�าให้ได้รู้ว่า 

แม้ว่าอินเดีย จะมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ  ศาสนา  
ภาษา และวัฒนธรรม แต่ก็อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 

หนูขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป”

เด็กหญิงธนภร เล่นวารี  
โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัดราชบุรี
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“การเป็นยุวทูตความดีนั้นมันไม่ง่าย เพราะแต่ละโรงเรียน แต่ละจังหวัด 
ก็มีคนอีกหลายพันคนที่มีสิทธิ์เหมือนเราที่จะได้เป็นยุวทูตความดีเช่นกัน 

ฉะนั้น การเป็นยุวทูตความดีของหนู คือ จะช่วยเหลือผู้อื่น 
มีจิตสาธารณะ มีความสามัคคีในกลุ่มเพื่อน เป็นคนดี 

มีมารยาท และจะอยู่ในสังคมด้วยความเมตตา”

เด็กหญิงธนภรณ์ กาบแก้ว
โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) จังหวัดเชียงใหม่

“หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่มีจิตสาธารณะ มีน�้าใจต่อผู้อื่น  
มีความสามัคคีไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น

รู้จักฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เห็นประโยชน์ส่วนรวมเป็นสิ่งส�าคัญ  
ไม่ทะเลาะเบาะแว้ง รู้จักเข้าใจผู้อื่น

ที่ส�าคัญคือ จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9  
เป็นแนวทางหลักในการด�าเนินชีวิต”

เด็กหญิงสุทธิกานต์ วรพันธ์
โรงเรียนอนุบาลมะนัง จังหวัดสตูล

“หนูรู้สึกภาคภูมิใจที่หนูได้รับคัดเลือกให้เป็นยุวทูตความดี ซึ่งท�าให้หนู
ได้รับประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากมาย หนูขอสัญญาว่าหนูจะปฏิบัติตน

เป็นคนดี ซื่อสัตย์สุจริต ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน เมื่อคิดจะท�า    
จะพูดสิ่งใดก็ตาม จะคิดถึงบุคคลรอบข้างเสมอ  
จะตั้งใจเรียนเพื่อที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี

 จะได้เป็นพลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศไทย  
จะกตัญญูต่อผู้มีพระคุณและจะทดแทนคุณประเทศชาติ”

เด็กหญิงลาวัณย์ศิริ พลภมรเสนวงศ์
โรงเรียนบ้านสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
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“หนูจะยึดมั่นในปณิธานของยุวทูตความดี คือ 
ท�าความดีเพื่อผู้อื่นอยู่เสมอ ท�าความดีเพื่อบ้านเกิด

และตอบแทนคุณแผ่นดิน รักษาสิ่งแวดล้อม หวงแหนวัฒนธรรมไทย 
และปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบของสังคม 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เป็นคนซื่อสัตย์ สุจริต 
จะท�าดี คิดดี พูดดีค�านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีแก่เยาวชนไทย 
ให้สมกับที่หนูได้เป็นยุวทูตความดี”

    เด็กหญิงดรุณวรรณ บุญเลิศอนันต์
โรงเรียนอนุบาลเชียงของ จังหวัดเชียงราย

“หนูจะเป็นยุวทูตความดีที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 
เพื่อที่จะได้เติบโตเป็นเยาวชน ที่มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม 

และหนูจะน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในชีวิตประจ�าวัน 
เพื่อสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงของพ่อหลวงรัชกาลที่ 9”

เด็กหญิงชยาภรณ์ ยอยเงิน
โรงเรียนวัดสระแก้ว จังหวัดนครราชสีมา

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจในการได้รับเลือกให้เป็นยุวทูตความดี 
ผมมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองให้ไปในทิศทางที่ดีและ 

จะน�าประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด 
ผมจะเป็นแบบอย่างของเด็กที่ดี คิดดี ท�าดี รู้จักสัมมาคารวะ 

และพร้อมจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต”

เด็กชายวรโชติ ทวีกิจเจริญชัย
โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ จังหวัดปทุมธานี
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“หนูจะเป็นยุวทูตความดี ช่วยเหลือคนที่ล�าบาก ตั้งใจในสิ่งที่ท�า 
และท�าให้ดีที่สุด จะมุ่งมั่นตามความฝัน ถ้าเรามีความฝันและ
ลงมือท�าตามสิ่งที่เราตั้งใจไว้ ความส�าเร็จนั้นก็จะมาหาเราเอง”

 เด็กหญิงนิจจารีย์ ดุสิตสุนทรกุล
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร จังหวัดพิจิตร

“ยุวทูตความดี คือ เยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี
ต่อสังคม ท�าความดีเพื่อส่วนรวม กตัญญูต่อแผ่นดิน 

ไม่คดโกงประเทศชาติ รู้จักหน้าที่ของตนเอง 
และซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น  

ความตั้งมั่นในการเป็นยุวทูตความดีของผม คือ
 การเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม  

เพื่อให้ประเทศไทยมีความเจริญมั่นคงได้ด้วยคนในชาต ิ
ที่มีคุณธรรม กตัญญูต่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน  

ที่ส�าคัญที่สุดคือ การตั่งมั่นอยู่ในความดี”

 เด็กชายสิงหราชย์ เลิศประสิทธิ์ 
โรงเรียนอนุบาลปัตตานี จังหวัดปัตตานี

“การที่หนูได้เป็นยุวทูตความดี ท�าให้หนูได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ มากมาย 
ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

ได้รู้หลักค�าสอนของพ่อหลวง 
รู้จักการช่วยเหลือ และรู้รักสามัคคี  หนูตั้งมั่นว่า 
หนูจะน�าความรู้ที่ได้จากการเป็นยุวทูตความดี 

และประสบการณ์ทั้งหมดที่ได้รับ ส่งต่อให้กับผู้อื่น 
เพื่อปลูกฝังความดีให้กับเยาวชน ซึ่งจะได้พัฒนาประเทศสืบไป”

เด็กหญิงกรกนก บุญสนิท
โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
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YAVF

“หนูจะมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและท�าประโยชน์ให้กับประเทศชาติ  
เหมือนพระราชด�ารัสของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
ที่ว่า “เรียนรู้และกินเพื่อตนเอง ส่วนทุกอย่างจะท�าเพื่อส่วนรวม” 
และหนูจะท�าประโยชน์ให้คนอื่นมากกว่าผลประโยชน์ให้ตนเอง”

 เด็กหญิงชนิสรา หมอเก่ง 
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสองยาง จังหวัดตาก

“หนูจะเป็นยุวทูตความดี ที่มีจิตอาสา มีน�้าใจ ช่วยเหลือผู้อื่น  
มีความสามัคคี และหาความรู้เพิ่มเติมอย่างสม�่าเสมอ  

หนูตั้งใจที่จะเป็นคนดีของสังคม  
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รู้จักพึ่งพาตนเอง ไม่ท�าให้ผู้อื่นเดือดร้อน 

 และจะน�าความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาตนเองและแบ่งปันให้กับเพื่อน ๆ”

เด็กหญิงพรรณปพร พรมชู
โรงเรียนอนุบาลวัดพิชัยสงคราม จังหวัดสมุทรปราการ
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